Informasjon og retningslinjer
Resepsjonstider ( lavsesong )
Etter behov

Resepsjonstider ( høysesong – fra påske til 15. okt)
Mandag-lørdag: 9-11
Torsdag-lørdag: 17-19
Søndag: 10-12
Nødtelefoner:
Politi: 112
Lege: 113
Brann: 110
Ved å ringe disse, kommer dere til en alarmsentral.
Vi ber dere informere om at dere ringer fra Kvalheim Fritid i Radøy
Kommune.

Allemannsretten:
I resepsjonen finnes en informasjonsbrosjyre om allemannsretten. Vi
anbefaler at dere leser denne nøye. Gårdsbrukeiere i området ber dere
om ikke å tråkke over åker og innmark.

Ansvar:
Bruk av anlegget og området, samt deltakelse på utflukter og
arrangement (arrangert av oss)
skjer på egen risiko. Vi tar heller ikke ansvar for verdisaker som
oppbevares i husene.

Avfall:
Fulle avfallsekker knytes igjen og kastes i avfallsbeholdere.
Avfall sorteres i ulike containere for restavfall, papir og glass.
Sett aldri avfallsekker utenfor husene, de drar til seg fugler og andre
dyr.

Avreise ved bestilt sluttrengjøring:
Vi ber dere tenke på følgende før deres avreise:
Sett rent servise i kjøkkenskapene.
Kast avfall på anvist plass
Fyll ut tilbakemeldingskjema til resepsjonen.
Forlat huset senest kl 10.00 og lever nøkkel i resepsjonen.

Avreise uten bestilt sluttrengjøring:
Vi ber dere tenke på følgende før deres avreise:
Gulv, kjøkkenbenker og sanitær skal rengjøres med varmt vann og
egnet rengjøringsmiddel.
Alle tepper, møbler og tekstiler skal støvsuges eller ristes.
Alle overflater skal støvtørkes.
Kjøleskap, frys, komfyr og vedovn skal rengjøres.
Sett rent bestikk og servise på plass.

Kast avfall på anvist plass.
Fyll ut tilbakemeldingskjema til resepsjonen
Forlat huset senest kl. 10.00 og lever nøkkel i resepsjonen.

Badeplass
Det finnes en badeplass ved Vågenes Camping, ca 5 min med bil fra
Kvalheim Fritid.

Badstu:
Dusj før bruk av badstu.
Det er av sikkerhetshensyn absolutt forbudt å ta med produkter av
glass inn i badstuene.
Vi anbefaler ikke å ta badstu om dere har drukket alkohol.

Bilkjøring inne på området:
Nødvendig kjøring på området kun i gangfart!

Boblebad:
Boblebadet er ikke oppvarmet ved ankomst. Om dere ønsker å benyttet
badet, så gi oss beskjed. (oppvarming 12 -24 timer)
Dusj alltid før dere benytter boblebadet.
Det er av sikkerhetshensyn absolutt forbudt å ta med produkter av
glass i badet.
Vi anbefaler heller ikke at dere bader om dere har drukket alkohol.
Lider du av hjerteproblem, bør du ikke bade mer enn 20 min.
Bakterieveksten er stor i varmt vann. For å kontrollere denne, ber vi deg
tilsette 1 mål med ”SPA-SCHOCK” i badet etter bad. ( max 1 gang pr
dag.)

Brann:
Det er forbudt å gjøre opp åpen ild i Norge. Brannslukkingsapparat
finnes i hvert hus og i hovedbygningen. Vis varsomhet ved bruk av
griller. Grill aldri i sterk vind.

Båter:
Vi leier ut båter med motor. Båten skal alltid forlates rengjort. Båter er
dyre, og vi ber dere håndtere dem varsomt. Om dere er usikre på noe,
så spør oss!
2-takt motorer ( Yamaha 9,9 hk ) går på en 2% oljeblanding. Dere får olje
av personalet.
4-takt motorer (Mercury 50 hk) går på 95% bensin. INGEN OLJE I
TANKEN. Oljen er i en separat beholder og skal kun fylles på av
personalet.
Har dere problemer med båter/motorer – kontakt oss!
Respekter havet! Selv om det ser stille ut, finnes det
undervannsstrømmer og grunne områder som man må tilpasse
hastigheten etter.
Forskjellen mellom høyt og lavt (flo og fjære??) vann kan være opp til 2

meter. Dette innebærer at det ikke alltid går an å kjøre samme veg hjem
som ut. Er du usikker på hvor dypt det er – kjør langsomt!
Sjøskilt er plassert ut på flere plasser i området. Om du er usikker på
hva de betyr – kjør langsomt. Spør oss gjerne så forklarer vi mer.
Været endrer seg raskt! Vis respekt for havet og vend hjem i tide.
Max 5 knop gjelder når du kjører forbi havner og badeplasser!

Båtplass
Når dere leier båt av oss, får dere også anvist en båtplass. Bruk alltid
samme båtplass når dere fortøyer båten på anlegget.
Om dere har egen båt, så ber vi om at dere informerer oss om dette.
Dagligvareforretninger.

Bunnpris
Mandag – fredag kl. 09.00 – 20.00
Lørdag 10.00 – 18.00
Søndag stengt
Coop i Manger (fører et bredt utvalg av fiskeutstyr)
Mandag – Fredag: kl. 09.00 – 23.00
Lørdag: kl. 09.00 – 20.00
Søndag: stengt

REMA 1000 i Manger
Mandag – Fredag kl. 08.00 – 22.00
Lørdag kl. 10.00 – 20.00
Søndag stengt

Vinmonopolet i Manger
Onsdag – Fredag kl. 10.00 – 17.00
Lørdag kl. 10.00 – 15.00
Søndag – Tirsdag: stengt

Dyr:
Mat ikke omstreifende dyr!

Elektrisistet:
El-måler ved deres hus blir avlest ved ankomst og avreise. Dere betaler
for strøm som blir brukt under oppholdet.

Fiske:
Når man sitter i båten og det napper hele tiden, så er det lett å bli
beruset av opplevelsen!
Ta ikke opp mer fisk enn du kan ta hånd om og har bruk for. Havet og
livet i havet skal vi behandle varsomt.
Fiskeoppdrett.
Like til venstre for Kvalheim Fritid, utenfor viken, ligger et fiskeoppdrett. Det er absolutt forbudt å fiske nærmere enn 150 meter fra
dette. Vi ber dere også om å holde samme avstand om dere kjører forbi
med båt.

Fiskeutstyr:
Vi selger et mindre sortiment av fiskeutstyr. Om vi ikke har hva dere
ønsker, så kan vi anbefale dere hvor dere kan få kjøpt det.

Flytevester:
I Norge kreves det at det alltid skal finnes flytevester i båten.
Vi leier også ut flyte-overaller, og anbefaler dette ved kaldt vær.

Oppvaskmaskin:
Benytt kun oppvaskmiddel beregnet til oppvaskmaskiner!

Parkeringsplasser:
Benytt kun anviste parkeringsplasser.

Post:
Inngående og utgående post hentes og leveres i resepsjonen.

Rens av fisk:
På kaien er et uterom der du kan rense fisk. Vi ber dere om å gjøre rent
etter dere. Fiskeavfall skal IKKE under noen omstendigheter kastes i
vannet fra land. Dette skal transporteres 5 ”båt minutter” ut til havs.
Fiskeslo tiltrekker seg fugler, og mye fiskeslo på samme sted fører til
overgjødning og algevekst.

Regning:
Vi ber dere betale deres regning i NKR, Euro, kontant eller med
kredittkort. ( Eurocard eller Visa )

Ro:
Vi ber dere ta hensyn til deres naboer.
Mellom kl. 23.00 – 07.00 skal det være ro på Kvalheim.

Røyking:
Det er røykeforbud i alle våre hus,
Sengetøy og håndklær.
Vi leier ut sengetøy og håndklær om dere ikke har med egne.

Telefon:
Vårt telefon nr: +47 56 37 12 90
Vårt fax nr +47 56 37 32 01
Vår e-mail: post@kvalheimfritid.no
Vår web adr: www.kvalheimfritid.no

Utsjekk:
Det vil bli utført kontroll av huset (vask/inventar) før deres avreise.
Vaskemaskin / Tørketrommel
Hvert hus har egen vaskemaskin og tørketrommel. Vi ber dere anvende
kun vaskemiddel beregnet for vaskemaskiner. Vaskemaskin og
tørketrommel er kun til vask/tørk av klær!

