
Sommertildeling  FFHF 2019
I hht hyttereglement regnes sommersesong som perioden fra den uken som inneholder 15.juni,, dvs 
fra fredag 14 juni,   til uken som inneholder 15.august, dvs til 16.8. 

I sesongen leies hyttene ut til fullpris, og det er ikke mulig å leie hytte uten båt/motorleie.

Dugnadspoeng opptjent frem til søknadsfrist, gir fortrinn ved tildeling

Frister:

23. mai kl 12 Søknad om sommerhytte må være styret i hende

Oversikt over dugnadspoeng innmeldt fra alle hyttekomiteer/hytteledere

24. mai kl 12 Tildeling annonseres på Intranett og pr email til de som får hytte

30 mai kl 12
Frist for evt. avbestilling av tildelt hytte. Tildeling er økonomisk bindende 
etter dette.

Etter 24 mai skjer tildeling av ledige hytter fortløpende, ved henvendelse til de respektive hytteledere 
(og helst med kopi til meg). (Hallandvik Hus: Bernt Jensen (90692716), Hallandvik Bungalow: Liv 
Ramsland: 91781242, Vallesverd: Bernt Havre (913 80 349), Langenes: Sigurd Finne (97570563)

Priser Døgnpriser fastsatt av Hyttestyret 30.03.2009 (inkl båtleie):

Hallandvig Hus: 350,-

Hallandvig 
Bungalov 200,-

Øvrige hytter 250,-

Søknad om leie av hytte sommer 2019 - Fiskaa Funksjonær Hytteforening 
Jeg søker om: Hallandvik hus, Hallandvik bungalow, Langenes, Vallesverd.

Utleieperiode: 14.6-16.8
Fra dato Til dato Hytte evt. alternativ hytte

1. ønske
2. ønske
3. ønske
4. ønske
5. ønske
6. ønske
7. ønske
Du kan søke flere hytter / flere perioder, men blir bare tildelt én hytte i maks én uke.
Søknader om hel uke (fre-fre) går foran søknader om enkeltdøgn/helger

Søkers navn:  Ansatt nr: 

Søkers E-mail:  Arb.sted:  
Medlem av (sett kryss) FFHF (Fiskaa Funksjonær Hytteforening)

FVA (Fiskaa Verk Arbeiderforening)
Viktig informasjon til leietakere:
- Leien skal betales inn til FFHF i forkant av leieperiode. FFHF, konto 3000.25.06226 
- Nøkler må hentes og leveres i portvakta Fiskaa Verk, som er betjent på hverdager mellom 07:00 – 16:00. 
- Hyttebytte er normalt på fredager kl. 18:00.
- Leietaker kan ikke fremleie hytte. Hvis han/hun ikke selv kan være tilstede på hytta i deler av leieperioden,
skal dette være avklart med Hytteleder / Hyttestyret på forhånd.

Søknadsskjema sendes til Fiskå Funksjonærhytteforening (FFHF) v/Johan Heide, pr e-mail:
johan.heide@elkem.no

Pensjonister kan levere søknadskjema i Potvakta.
Husk søknadsfristen 23. mai 2019

mailto:johan.heide@elkem.no

