
A R R A N G E M E N T 
Oslo Sporveiers Arbeiderforenings Feriehytter

HERØYA –  STEINSFJORDENS PERLE
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Tyribakken

Paviljongen

Tiursletta

Leirområder, teltplasser 
og aktivitetsområder

Vannpost (brønnvann)

Utedo

6 Langtidsleie hytter

2 Hytter døgn, ukeleie 
og arrangement

8 dobbeltrom
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INFORM ASJON OG REGELVERK

GENERELT
Arrangør plikter å sette seg inn i 
regler og retningslinjer som 
avtales for arrangementet. 
Arrangør må sørge for å 
videreformidle dette til sine 
gjester/deltakere.

STILLETIDER
Ro kl. 23:00 søndag–torsdag.
Ro kl. 01:00 fredag og lørdag.

INNSJEKKING
Kl. 17:00. Andre tider avtales

UTSJEKKING
Kl. 14:00. Andre tider avtales.

BR ANNSIKKERHET
Både plassering av kullgriller og 
opptenning av bål avtales.
Levende lys: kun tillatt med 
telys i lysestaker eller lys i glass. 

KIOSK
Kiosksalg: på Låven. Åpningstider 
avtales. Betaling med kontant eller 
vipps.

BADEPL ASSER
Moloen sør på øya, Bakkelandsvika 
v/Leo Backes vei, små strender nær 
"Nordkapp". Flere små viker rundt 
hele øya.
NB! Ingen bading på hovedbrygga av 
hensyn til sikkerhet (ankomst og 
avgang alle båter).

PARKERING
Avtales. 10-12 P-plasser på Lore 
brygge, se skilting i området.

LEIE AV MOTORBÅT
Pr. døgn kr. 400 eller 600 avhengig 
av type båt. Leie avtales. 

FASILITETER
Hyttegjester har kun tilgang til 
dusjhus og utedoer. Dusjhuset:  
3 store dusjrom og vaskemaskin.  
Myntinnkast. 
Gjester på rom har tilgang til 1 bad/
wc og kan benytte dusjhuset.  
Merk: øyas faste leietakere benytter 
dusjhus/utedoer. Drikkevann i alle 
vannposter.

HY TTER
Enkel standard. Varierende 
størrelser/sengeplasser. Steketopp 
eller hybelkomfyr, vannkoker og 
kjøleskap samt div. kjøkkenustyr. 
Utstyr og såpe for vask/oppvask, 
kluter. Dyner og puter.

LOK ALER
Tiursletta: Telt 6x12m på  
platting, maks 100 pers. Store 
kullgriller følger med.  
Paviljongen: Plass for ca. 50 pers. 
innendørs, prosjektor inngår. Plen/
område m/store kullgriller og 
benker/krakker.  
Ikke kjøkken/service, kun kjøleskap. 
Hovedhuset: lokaler og rom.  
2 .etg.: 8 rom og 1 bad/wc.  
1. etg.: stort kjøkken, spisesal/
konferanserom og peisestue, 
prosjektor inngår.  
Kjølerom ;disponeres etter avtale. 

PA-anlegg kan leies.

UTENDØRS ARE ALER
Flere gressletter velegnet for leir/
telting, aktiviteter og liknende. Bruk 
av arealene/telting avtales.

ANTALL ENHETER
17 hytter og 8 dobbeltrom, en liten 
hytte utenfor Hovedhuset m/4 
sengeplasser er også tilgjengelig 
ved leie av Hovedhuset. Totalt 107 
sengeplasser i hytter og rom.

ROM
Rammemadrasser 75x200cm m/
overmadrass. Noen få rom har 1 
rammemadrass på 90cmB.  
Dyner og puter.

LEIE AV TELTPL ASS
Pr. døgn kr. 100,-. Plassering 
avtales.

KONTAKT
Arrangementer avtales. 
Kontakt bestyrer Lars Olsen. 
Tlf. 958 13 785.

C ATERING
Vik skysstasjon: 
https://www.vikskysstasjon.no/

Hole kommune Catering:
https://www.hole.kommune.
no/catering.425282.no.html 
mona.johannessen@hole.
kommune.no

Blåkors stjernegruppen:
http://www.stjernegruppen-
ringerike.com/
wenche.madsen@
stjernegruppen.no

Brasserie Fengselet
Catering og kokk:
32 12 39 70
post@brasseriefengselet.no
https://brasseriefengselet.no/

MUSIKK/SANG
Sanger (bryllup etc): 
Wenche Adelsten Ruud
Tlf.: 901 91 190

VIELSE
Herøya er godkjent både for 
kirkelig og borgerlig vielse

SENGESETT
Kan leies for rommene. Avtales 
på forhånd. Betaling med vipps 
ved ankomst.

Transport mellom Lore brygge 
og Herøya inngår i prisen.
Hente- og leveringstider avtales.
Alternativ båtreise:
Tlf. 934 20 448/958 90 799.
http://www.dronningtyra.no/

Busstransport til Lore brygge fra 
Hønefoss, Vik, Sundvollen og 
Oslo. 19, 37, 47 og 51 seter. 
Kontakt: 32 13 54 50
askeladden@askeladden.net

SESONG 2022

TR ANSPORT

Taxi til Lore brygge fra Hønefoss, 
Vik og Sundvollen.
Ring Taxi: 32 13 32 13
Hønefoss Taxi: 32 12 19 00

https://www.vikskysstasjon.no/ 
https://www.hole.kommune.no/catering.425282.no.html 
https://www.hole.kommune.no/catering.425282.no.html 
mailto:mona.johannessen%40hole.kommune.no?subject=
mailto:mona.johannessen%40hole.kommune.no?subject=
http://www.stjernegruppen-ringerike.com/
http://www.stjernegruppen-ringerike.com/
mailto:wenche.madsen%40stjernegruppen.no?subject=
mailto:wenche.madsen%40stjernegruppen.no?subject=
mailto:post%40brasseriefengselet.no?subject=
https://brasseriefengselet.no/
http://www.dronningtyra.no/Dronning_Tyras_batforening/Startside.html
mailto:askeladden%40askeladden.net?subject=
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PRISLISTE

HOVEDHUSET
1. etg.: hall, stort kjøkken, spisesal/
konferanserom og peisestue.
2. etg. : 8 dobbeltrom, bad/wc.
Pakken inkluderer "Jomfruburet", 
liten hytte utenfor hovedhuset.

KR .  7.695,-
Normalpris: kr. 8.550,- 
Tillegg: vask kr. 4.500,-

BESTILLING
Når arrangement er avtalt 
bestilles dette på vår nettside. 
Bookinginformasjon sendes når 
avtalen er klar. Kan man ikke 
bestille med kort/firmakort/
mastercard, så kan vi utstede 
faktura.

BETALING
Lokaler betales innen januar 
samme år som gjennomføring 
(dato avtales). Hele arrangement 
et må være betalt i sin helhet 
innen 3 mnd. før oppstart.  
Deltbetaling mulig.

20 sengeplasser. Ca. 55 sittende 
i konferanserom og peisestue. 

H O V E D H U S E T + 
TIURSLETTA
Telt 6x12m på platting. Bord og 
klappstoler. Parkbenker på gress 
rett ved, store kullgriller plasseres 
etter avtale.

KR .  16.695,-
Normalpris: kr. 18.550,- 
Vask Tiursletta kr. 2.000,-

Maksimum 100 pers. 

PAKKE 1

MEDLEMSPRIS
HOVEDHUSET

KR .  4.275,-
Tillegg: vask kr. 4.500,-

KR .  5.000,-
Tillegg: vask kr. 2.000,-

H O V E D H U S E T + 
PAVILJONG
Paviljongen inkluderer utendørs 
grillområde m/benker og bord. 
Badeplass rett ved. 

KR .  12.195,-
Normalpris: kr. 13.550,- 
Vask Paviljongen kr. 1.500,-

KR .  2.500,-
Tillegg: vask kr. 1.500,-

H O V E D H U S E T + 
T I U R S L E T T A + 
PAVILJONG

KR .  21.195,-
Normalpris: kr. 23.550,- 
Vask alle lokaler kr. 8.000,-

Se informasjon om 
medlemspriser øverst på siden.

PAKKE 2

M E D L E M S P R I S 
TIURSLETTA

PAKKE 3 PAKKE 4

M E D L E M S P R I S  
PAVILJONGEN

M E D L E M S P R I S 
FLERE LOK ALER

REFUSJON
Det er ingen refusjon på lokaler. 
50% refusjon på boenheter 
innen 3 mnd. før 
arrangementets oppstart 
(gjelder ikke rommene da disse 
inngår i lokale). Arrangement 
kan flyttes frem i tid uten 
tillegg*, dette gjelder selvom 
arrangementet flyttes til neste 
sesong. 

* Hvis det blir vesentlige endringer på 
pakker eller enheter samt tilleggstjenester, 
så kan dette medføre en økt kostnad.

RESERVASJON
Vi kan reservere lokaler og 
enheter til medio februar det 
året arrangementet ønskes 
gjennomført. Dette gjelder så 
lenge vi ikke får andre 
forespørsler på samme dato.  
Reservasjon må bekreftes 
endelig innen medio februar.   
Arrangementer som bestilles 
etter medio februar, er bindende 
når avtale er inngått.

A R R A N G E M E N T S -
PERIODER
Ingen arrangement fra uke 27 til 
og med uke 32 da perioden er 
avsatt for ferieavvikling.  
Hvis vi har ledige perioder når 
det nærmer seg slutten av juni 
kan arrangement vurderes. 
Stengt for arrangement i 
perioden november–mars. 
Arrangement i oktober og 
april-medio mai gjelder kun 
Hovedhuset. Arrangementer i 
april må avklares kort tid i 
forveien (isen går normalt innen 
april måned).

Maks 50 pers. inne i Paviljongen, 
est. 20 pers. ute. 

COVID-19
Vi har etablert rutiner for desinfisering av alle enheter/omrdåer. MERK: 
antall pr. enhet kan bli redusert som følge av råd og retningslinjer.

Se antall plasser pr. lokale.

MEDLEMSR ABATT
Medlemmer av OSA/Fagforbundet får 50% rabatt på 1 stk. valgfritt 
lokale, ved leie av flere lokaler gis det 10% rabatt på resterende lokaler 
(priser i blå felt). Medlem får også 50% rabatt på den boenhet 
medlemmet benytter.  
Rabatt hytter: 10% opp til 50 pers., over 50 pers. 15% rabatt.  
Se nettside: https://osa-sporveien.no/feriehjem/heroya

PRISER ER OPPGITT PR .  UTLEIEDØGN
Ett utleiedøgn varer fra kl. 17 til kl. 14 neste dag.
Trenger man tilgang for rigging/pynting av lokaler tidligere enn kl. 17  
så må lokalene leies for ett ekstra døgn.  
Rabatter: 10% på lokaler. 10% på hytter opp til 50 pers., over 50 pers. 
15%. Pris hytter: kr. 450–900,- pr. døgn (fullpris).  
Se nettside for mer info: https://osa-sporveien.no/feriehjem/heroya

https://osa-sporveien.no/feriehjem/heroya
https://osa-sporveien.no/feriehjem/heroya
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AKTIVITETER OG SEVERDIGHETER
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KONGENS UTSIKT
Ett av Ringerikets mest populære utfartssteder.
484m over Tyrifjorden/Steinsfjorden, vest for 
Kleivstua. Fantastisk utsikt mot store deler av 
Ringerike og Hole. 

NETTSIDE

h t t p s : / / u t . n o / t u r f o r s l a g / 1 1 7 6 2 1 9 2 8 /
opp-krokkleiva-til-kongens-utsikt

MØRKONGA
En markert sprekk i lavaplata som dekker Krokskogen, 
øverst i bratthenget mellom Gyrihaugen og 
Steinsfjorden i Åsa. Godt synlig rett opp fra østsi-
den av Herøya. 

NETTSIDE

https://www.visitnorway.no/listings/topp-
tur-til-m%C3%B8rkgonga-og-gyrihaugen/27563/

RINGERIKSBADET
Ringeriksbadet ligger på Helgelandsmoen, ca. 15 min. 
kjøring fra Lore (parkeringen). 

NETTSIDE

https://ringeriksbadet.no/

KISTEFOSSMUSÉET
Industrimuseum, ca. 20 min. kjøring fra Lore, kort 
avstand til Jevnaker/Hadeland glassverk. 

NETTSIDE

https://www.kistefosmuseum.no/

HADEL AND GL ASSVERK
Glassverket ligger på Jevnaker, ca. 25 min. kjøring 
fra Lore. 

NETTSIDE

https://www.hadeland.com/

VIKERSUNDBAKKEN
Verdens største hoppbakke. Ca. 45 min. kjøring fra 
Lore. 

NETTSIDE

https://vikersund.no/

NOREFJELL SKISENTER
Flott skisenter ca. 1 time fra Lore.

NETTSIDE

https://www.norefjell.com/skisenter

BYGDA ÅSA
Ligger innerst (nord) i Steinsfjorden, ca. 10 min. 
kjøring fra Lore. Koselig landhandel, kulturminnet 
Kjerraten.

NETTSIDE

h t t p s : / / n o . w i k i p e d i a . o r g /
wiki/%C3%85sa_(Norderhov)

FISKE OG BÅTLIV
Steinsfjorden har mest gjedde og åbbor 
og mange fisker året rundt (isfiske).  
Steinsfjordens fiskeforeninge arrangerer årlig 
gjeddefestivalen.
Har du egen båt, anbefaler vi en tur opp Storelva (via 
Tyrifjorden) til Hønefoss. 

NETTSIDE

https://www.steinsfjordenfiskeforening.no/
https://no.tripadvisor.com/Tourism-g910719-
Honefoss_Ringerike_Municipality_Buskerud_
Eastern_Norway-Vacations.html

https://ut.no/turforslag/117621928/opp-krokkleiva-til-kongens-utsikt
https://ut.no/turforslag/117621928/opp-krokkleiva-til-kongens-utsikt
https://www.visitnorway.no/listings/topptur-til-m%C3%B8rkgonga-og-gyrihaugen/27563/
https://www.visitnorway.no/listings/topptur-til-m%C3%B8rkgonga-og-gyrihaugen/27563/
https://ringeriksbadet.no/
https://www.kistefosmuseum.no/
https://www.hadeland.com/
https://vikersund.no/
https://www.norefjell.com/skisenter
https://www.steinsfjordenfiskeforening.no/
https://no.tripadvisor.com/Tourism-g910719-Honefoss_Ringerike_Municipality_Buskerud_
https://no.tripadvisor.com/Tourism-g910719-Honefoss_Ringerike_Municipality_Buskerud_
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HISTORIE
Herøya er det eldste og største av Oslo Sporveiers 
Arbeiderforenings feriehjem og har vært feriehjem 
siden 1920.
Feriehjemmet driftes på frivillig basis.
I vikingetiden kan det ha ligget en hær på Herøya. Den 
store gården Stein, nær øya, var kongsgård og kong 
Halfdan Svarte bodde her når han var på Ringerike. 
Øya har vært husmannsplass og bondegård under 
en av Hårum gårdene. Helt til 1984 bodde det en  
bestyrerfamilie fast på Herøya, og øya ble driftet som 
både feriehjem og bondegård. 

ANTALL BOENHETER
Det er totalt 34 hytter og 8 dobbeltrom på øya.  
I tillegg er det en liten hytte utenfor hovedhuset 
(leies kun ut ved leie av hele hovedhuset). 12 av  
hyttene leies ut på langtidsleie og 17 hytter leies ut 
på døgn- og ukebasis samt for arrangement. 
Det er totalt 107 sengeplasser i hytter/rom.  
Alle skogsveiene på øya har fått navn etter  
tidligere bestyrere og styremedlemmer. Unntaket er 
Fredlundveien. Tyribakken, kallenavn "Hjemmet" er den  
første hytta som ble bygget etter overtakelse, hytta 
sto ferdig i 1924 og var opprinnelig innredet med 4 
leiligheter. 

BELIGGENHET OG NATUR
Herøya er den største øya i Steinsfjorden, og  
ligger utenfor Loreåsen i Hole kommune.  
Areal: 250 mål. Lengde (luftlinje): 1,34 km fra Sørkapp 
til Nordkapp (N/S). Lengste bredde er ca. 240m (V/Ø).  
Øya har variert natur med fredet kalkfuru og einer.Store 
deler av øya er dekket av skog, det er også flere større 
gressletter og langs hele østsiden av øya  er det svaberg 
(skifer). Her kan du vandre fra Sørkapp til Nordkapp på  
skogsveier eller stier, og langs din vei finner du  
idyller på rekke og rad samt store og små  
badeplasser. Nordkapp er populært for  
båtfolket, og  mange overnatter i båten eller telter 
i området. Om våren er store deler av øya dekket av  
blåveis og litt senere finner du liljekonvall flere ste-
der. På høsten finner du både tyttebær og sopp. Flere 
svanepar hekker nær eller på øya. Sundet mellom 
Herøya og Maurøya samt hele Maurøya er stengt for 
ferdsel i hekkeperioden.

OM HERØYA

VELKOMMEN TIL  EN UNIK IDYLL

Bestyrer Lars Olsen og Feriehjemstyret OSA

HERØYA PÅ FACEBOOK
Herøya er i rask utvikling, følg oss gjerne på  
feriehjemmenes offisielle Facebook-side for  
tilbud og oppdateringer: 
https://www.facebook.com/osaferie

https://www.facebook.com/osaferie

