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Velkommen til Herøya!

Lore brygge - parkering, se neste side

Beliggenhet
Herøya, ”Steinsfjordens perle” 
ligger idyllisk til rett utenfor 
Loreåsen i Hole kommune. 
Herøya eies av Oslo Sporveiers 
Arbeiderforening, og har vært 
feriehjem siden 1920.  

Arrangementer
Vi har fasiliteter til bryllup,  
jubileer, seminar, leir eller bare 
ett vennetreff. Maks 100 pers.

Kontaktinformasjon
Arrangementer avtales med  
bestyrer.  
Lars Olsen, tlf. 958 13 785

Transport og parkering
• Pioneer-joller m/motor for transport  
 på egenhånd (Lore-Herøya)
• Motorbåter for døgn-leie
• Stor lekter for transport av varer/ 
    personer
• Ca. 12 parkeringsplasser på Lore
Transport/parkering avtales med 
bestyrer.

Alternativ transport
Dronning Tyra, maks 70 pers. 
Kontaktinformasjon Tyra: 
Ragnar Braata: 934 20 448
Harald Gårdvik: 958 90 799
http://www.dronningtyra.no

Overnatting
Sengeplasser er fordelt på rom 
og hytter.
Inn- og utsjekking
Innsjekk kl. 17, utsjekk kl. 14.
Andre tider avtales.
Leie av sengetøy
Kr. 200,- pr. sett, inkluderer ikke 
oppredning. Kun tilgjengelig for 
rom/Jomfruburet.
Vask 
Inkluderer ikke oppvask,  
tømming av søppel og fjerning 
av tomgods eller øvrig rydding. 
Se prisliste.

Dronning Tyra

Rom
8 dobbeltrom i hovedhuset m/
tilgang til mini-kjøkken, bad/wc 
i samme etasje og stort kjøkken 
samt spisesal i 1. etasje.
2 rammemadrasser på 75x200, 
disse kan settes sammen eller 
stå hver for seg.

Hytter
19 hytter av varierende størrelse 
og standard: 4-8 sengeplasser 
pr. hytte. De minste har 1 sov. 
m/smal dobbeltseng (110cm)og 
køye. De største har 2 soverom 
m/varierende senger, noen har 
sovesofa i stue.  
14 av hyttene har peis eller  
vedovn, 8 hytter er isolerte.  
Den minste hytta nær hovedhu-
set, ”Jomfruburet” kan inngå i  
pakke for hovedhus. Se prisliste. 

Eksempel på rom

http://osa-sporveien.no/ferie-
hjem/heroya

Nettside med alle boenheter:

Catering
https://www.vikskysstasjon.no/
Amund 907 69 516
viksskysstasjen@gmail.com
Tilbyr også servitører etc.

Hole Kommune Catering, Mona 
Johannessen
mona.johannessen@hole.kommune.
no
www.hole.kommune.no/catering

Blåkors stjernegruppen
Wenche Madsen 488 80 401
wenche.madsen@stjernegruppen.no
www.stjernegruppen-ringerike.com/

Rabatt på hytter
Se informasjon i prisliste.
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Områdekart -– neste side

Parkering Lore brygge
Parking at Lore dock

Søppelcontainere Herøya
Garbage Containers

Brygge
Dock

Loreveien

Privat

Garasje

Reserverte 
plasser
Reserved

Privat område
Private area

Parkering
Sett bilene på skrå 

og tettest mulig
slik illustrert

Bil

Reserverte plasser
er merket

Innkjøring

Utkjøring

Parkering og søppelcontainere Parking and garbage

Reserverte plasser:
Dersom det er ledige plasser i sort område og disse ikke er skiltet, kan disse benyttes dersom alt er  
opptatt i grønt område.
Ved mange gjester i bil må det påregnes at det parkeres i området Sundvollen/Vik,  
dette avtales med bestyrer. Buss kan kjøres til brygga, men kan ikke stå parkert.



Områdekart

Lokalene - Hovedhuset, se neste side



Beliggenhet:
Hovedhuset ligger kort vei fra 
hovedbrygga, vendt mot vest 
med vakker utsikt mot fjorden.
Kort vei til teltplassen.

Innhold spisesal:
Sitteplasser: 20-30 personer 
avhengig av bordoppsett.
Musikkanlegg, mikrofon, mygg 
og prosjektor følger lokalet.

Hovedhuset Spesifikasjoner

Kjøkkenfasiliteter:
Komfyr, kjøleskap og  
oppvaskmaskin. 
Stort kjølerom i kjeller etter 
avtale.

Spisesal/konferanserom

Peisestue

Hovedkjøkken

Innhold Peisestue:
Sitteplasser: 25 personer i so-
fagrupper. Det er plass for flere 
bord og stoler i området 
mellom spisesal og peisestue 
dersom man leier peisestua.

Lokalene - Tiursletta, se neste side

Dekketøy, service etc

Service i hvitt.
Middagstallerkner
Asjetter
Vinglass
Vannglass
Kaffekrus
Bestikk
Kaffetraktere
Kaffekanner
Vannkarafler
Div. serveringsfat– og boller

Eks. på utstyr som må  medbringes
Duker, servietter, pynt og liknende



Beliggenhet:
Tiursletta ligger kort vei fra 
hovedhuset. Lokalet består 
av 3 sammenhengende telt på 
platting.  
Enhetspris på lokalet  
uavhengig av behov for antall 
sitteplasser.

Tiursletta Spesifikasjoner

Kullgriller:
2 - 4 store kullgriller følger 
med.i leien.

Telt 15x8m på platting

Merk: bildet oppdateres vår 2021
Mellomvegger er fjernet, kun 
yttervegger står montert.

Oppsett 2:
29 personer i hestesko.
Plass til ett bord til i  
lengderetning, estimert max. 34 
pers og plass for anretningsbord.

Flere eks. innredning

Oppsett 3:
Langbord/enkeltbord  
36-48 personer.

Oppsett 1:
Langbord/enkeltbord 36-48 personer.

Lokalene - Paviljongen, se neste side



Beliggenhet:
Den sjarmerende 6-kantede  
Paviljongen ligger sør-vest på 
øya. Nær fjorden og badeplass. 
Vannpost rett ved.
Utedo (4 båser) rett ved.

Innhold:
Fastmonterte benker, løse bord 
og stoler. 
Sitteplasser: 50 
Kjøleskap og fryseskap.

Utendørs område:
Grillområde m/benker og bord 
rett utenfor følger med i leien.

Paviljongen Spesifikasjoner

Kullgriller:
2-4 store griller tilgjengelig.

Utvendig

Inne

Generell informasjon
Leietakere vil kunne oppleve at 
Tiursletta og Paviljong  
leies ut til to ulike  
arrangementer samme dag.  
(Gjelder kun dersom ikke alle lokaler er 
leid av en arrangør). 
Områdene ligger langt fra  
hverandre og vil ikke medføre  
utfordringer for arrangør. 
Faste leietakere på øya
Det er faste leietakere på 
hyttene i Karl Fjelds vei og i 
Henry Wahlens vei (se over-
siktskart). Alle leietakere blir 
informert om arrangementene 
på forhånd. Samtidig henstiller 
vi om at friområder i direkte 
tilknytning til de områder som 

er leid ut ikke benyttes i aktuell 
periode.

Dersom ikke alle ledige 
hytter leies av arrangør, kan man 
oppleve at disse leies av andre da 
bookingen er åpent for alle. 
Unntak: rommene kan ikke leies 
enkeltvis til andre leietakere når 
arrangør leier hovedhuset. 

Dersom Pavijongen  
m/grillområde ikke er leid ut,  
vil grillområdet utenfor bli 
benyttet av vanlige leietakere og 
langtidsleietakere, det samme 
gjelder badeplassen rett ved.

Dersom teltplassen ikke er leid 

ut, vil badeplass nedenfor  
dusjhuset kunne benyttes av alle 
leietakere.

Alle leietakere må ha tilgang til 
dusjhuset alle dager.

Vi ønsker deg ett flott opphold!
Med hilsen 
Oslo Sporveiers Arbeiderforening, 
feriehjemstyret

Prisliste, se neste side



Pakker m/10% rabatt
Spesifikasjoner

Hovedhuset m/8 rom og Jomfruburet
Rom:1. etg. m/stort kjøkken, spisesal og pei-

sestue. 2 etg.: rom, bad/wc og minikjøk-
ken. Normalpris: kr. 8400,-. 

20 senger
2 rammemadrasser på hvert rom, 75x200.

Jomfruburet: Hytte m/køye og dbl.seng, rett v/hovedhuset.

PAKKE 1, kr. 7560,-

Priser  pr. døgn

ca. 55 pers. inne

Spesifikasjoner
Hovedhuset som i pakke 1 inkl.

PAKKE 4, kr. 22860,-

Tiursletta
Paviljongen m/grillområde

Rabatt på leie av hytter
Hytter, ca. 50 sengeplasser totalt

Spesifikasjoner
Hyttene koster fra kr. 450-900 pr. døgn. 
Fra 4-8 sengeplasser pr. hytte. Rabattkode 
oppgis etter avtale.

10%

Rabatt

Alle hytter, 111 sengeplasser totalt 15%

Slik bestiller du - betingelser, se neste side

Vask av lokaler: (ingen rabatter)
Hovedhus 1. etasje (kjøkken, 
gang, spisesal og peisestue) 
Kr. 2500,-

Hovedhus 2. etasje (alle 
rom, gang, bad, minikjøk-
ken) Kr. 2000,-

Telt: (gulv og overfla-
ter) Kr. 1500,-

Paviljongen: (inne og 
grillområdet) Kr. 1500,-

Hytte: 500,-

Spesifikasjoner
Hovedhuset som i pakke 1  
inkl. Tiursletta.

PAKKE 2, kr. 18360,-

Max 100 pers i teltene

Kapellet: Hytte m/sovesofa og rammemadrass på hems.

20 senger ca. 55 pers. inne

Max 100 pers i teltene
20 senger ca. 55 pers. inne

Max 50 sitteplasser inne i Paviljongen

Spesifikasjoner
Hovedhuset som i pakke 1  
inkl. Paviljongen m/grillområde

PAKKE 3, kr. 12060,-

Max 50 sitteplasser inne i Paviljongen
20 senger ca. 55 pers. inne

Medlemspriser (OSA/Fagforbundet)

25 sitteplasser i sofagrupper, kan kjøpes som  
tillegg til spisesal/kjøkken (spisesal/kjøkken følger 
med ved leie av rom)

Peisestue: kr. 1500,-

Tiursletta: kr. 6000,-

Paviljongen: kr. 2500,-

Max 100 pers i teltene

Max 50 inne

Normalpris 20.400,--

Normalpris 13.400,-

Normalpris 25.400,-

Medlemmer får halv pris på leie av lokaler og 1 boenheter (den boenhet du som arrangør skal benytte). 
Rabatten gjelder ikke pakkepriser, men pr. lokale og 1 boenhet. Medlemsrabatten gir 50% avslag på full 
pris. Priser på lokaler inkl. rabatten ser du under. 
På øvrige hytter og rom gjelder samme rabatt som for øvrige (se sort felt lenger opp).



Oslo Sporveiers Arbeiderforenings feriehytter

Slik bestiller du

Bestillings- og betalingsbetingelser
Lokaler bestilles og betales innen januar. Ingen refusjon.  
Dato for belastning av kort avtales.
Boenheter bestilles og betales innen ca. 10 februar.(Pakker som inkluderer rom 
gjelder som lokale.) Dato for belastning av kort avtales.  
50% refusjon inntil 3 md. før arrangement.

Faktura?
Firmaer kan få faktura dersom man ikke har firmakort som kan benyttes ved bestilling.

Generelt

Bestillingen utføres direkte fra våre nettsider leien betales med kort. Dette gjør det enkelt både for 
Utleier og Leier og gjøre endringer i bookingen ved behov. Det er også enkelt å refundere direkte til 
kort dersom dette er aktuelt.

Når Leier har avtalt arrangement, vil Leier få tilsendt informasjon om hvordan man booker på nett. 
Det er foreløpig noen restriksjoner i systemet som gjør at pakkepriser ikke kan bookes riktig. Admin. må derfor endre 
booking manuelt. Bookingen sendes alltid til gjennomsyn og godkjenning av Leier før leien trekkes. 


