
LEIE AV HYTTER OG ROM 
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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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
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INFORM ASJON OG REGELVERK

REGELVERK FOR 
LEIE
Leietaker plikter å sette seg inn 
i reglene.
Det er ikke tillatt med fremleie.

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

BRANNSIKKERHET
Ved bålforbund i Hole kommune 
kan kullgriller ikke benyttes. 
Både plassering av kullgriller og 
opptenning av bål avtales.
Levende lys:  
kun tillatt med telys i lysestaker 
eller lys i glass. 

INNSJEKKING KL.  17
Andre tider må avtales.
Sjekk renhold, inventar og utstyr.
Ring bestyrer på tlf. 958 13 785 ved 
avvik. Ved større feil og mangler: 
send bilde og info til:  
feriehjem@sporveien.com

BRUK AV BÅT
Røde pioneer-joller er tilgjengelig 
for transport Lore–Herøya. 
Du må sørge for egen sikkerhet. 
Redningsvest påbudt.
NB! Det må alltid ligge minimum 1 
båt på Lore og Herøya. Hvis du tar 
siste båt, må du dra over en båt.
Kontakt bestyrer på tlf. 958 13 785 
hvis du trenger assistanse/drivstoff. 
Båtene kan roes om ønskelig.

KIOSK
i lokaler på Låven om sommeren. 
Se åpningstider ved kiosken.  
Betaling: kontant eller vipps.

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

DUSJHUS
3 store dusjrom og rom med 
vaskemaskin. Myntinnkast! 
Dusj: fjern hår fra sluk, spyl 
overflater godt etter bruk. 
Se oppslag for detaljer og priser.  

PARKERING LORE
Parkering kun i grønt område.  
Området er markert med staur.
Parker skrått slik illustrert (grå 
"bil"). Parkering forbudt gjelder 
privat område og reserverte 
plassser.

UTVASK
Oppvask: Alt settes tilbake i skap/
skuffer.
Overflater vaskes, husk 
hybelkomfyr/platetopp og vegg bak 
disse.
Sengetøy luftes/ristes.
Tepper støvsuges/bankes/ristes.
Bøtter/fat skylles og tømmes.
Varmeovner og lys slås av.
Kjøl/frys tømmes og rengjøres, 
settes på laveste temp. 
Ildsted: sørg for at ild er slukket, 
fjern aske.  
Søppel tas med, kastes i containere 
på Lore. Tomgods: tas med hjem!
Lukk alle vinduer og utgangsdør!

Rom: vask gulv og overflater på eget 
rom, luft sengetøy. Lukk vinduer! 
Vask av spisesal, hovedkjøkken, hall 
1.etg. trapp, gang 2. etg, bad/wc 
og minikjøkken må avtales mellom 
gjestene.  MERK: oppvask må tas 
for hånd, tørkes og settes tilbake.

LEIE AV MOTORBÅT
Pr. døgn kr. 400/600 avhengig av 
type båt. Kontakt bestyrer på tlf. 
958 13 785. Leien betales med vipps.

TOALETT/BAD
Ikke kast bind, tamponger, 
truseinnlegg eller liknende i 
toalettet! Forlat toalettet slik du 
ønsker å finne det, bruk børste ved 
behov. Dusj: Spyl dusjkabinettet 
godt etter bruk. Fjern hår fra sluket. TELTPLASSER

Kontakt bestyrer Lars på telefon 
958 13 785. 

HUSDYR
Tillatt i alle hytter. Båndtvang 
for alle husdyr hele året! Husk 
å bruke pose og fjerne alle 
"etterlatenskaper"!

DETTE MÅ DU HA 
MED
Oppvaskhåndkle (hytter), 
håndklær. Shampoo/balsam, 
dusj- og håndsåpe, toalettpapir, 
vaskemiddel/tøymykner.
Laken, dynetrekk og putevar 
(kan leies for rommene, kr. 200,- 
pr. sett).

UTSTYR HYTTER
Steketopp eller hybelkomfyr, 
vannkoker og kjøleskap. 
Tallerkner, krus, glass, bestikk, 
serveringsboller- og fat, kjeler og 
stekepanne. Alt utstyr til vask/
oppvask inkludert såpe. Behoder for 
drikkevann. Dyner og puter.

UTEDO
Bind, tamponger, truseinnlegg og 
liknende må ikke kastes i utedo!  
Vask sete/sitteområdet ved behov. 

UTSTYR HOVEDHUS
Gjester i rom har tilgang til kjøkken 
og spisesal samt bad/wc. Stort 
kjøkken har komfyr, mikrobølgeovn, 
kjøkkenutstyr og vaskemidler. NB! 
Gjester må rydde/vaske etter seg 
hver gang ved bruk av fellesarealer! 
Kjøleskap: vi anbefaler å merke 
mat/drikke.

UTSJEKKING KL.  14
Andre tider må avtales.
Kontakt bestyrer på tlf. 958 13 785 
når enheten er klar for sjekk. Leier 
må bli i rom/hytte til sjekk er utført 
om ikke annet avtales. 

GJESTEPLASS BÅT
Kontakt bestyrer for avtale om plass 
og hensetting av henger i god tid før 
ankomst. 

KONTAKTINFORMASJON
Bestyrer Lars Olsen, tlf.: 958 13 785
E-post: feriehjem@sporveien.com

DRIKKEVANN
Tilgjengelig i alle vannposter, 
sommer. Vinter: kun i Pumpehuset.

VED
Opp Låvebrua, ned til høyre. 
Overskudd legges tilbake.

GEBYR
Kr. 1000,-. Gjelder manglende 
renhold så som vask/oppvask, 
ikke fjernet søppel/tomgods og 
liknende.   
Hærverk/ødelagt inventar/utstyr 
etc: gebyr etter faktisk kostnad 
for innkjøp/rep.

MEDLEMSRABATT
Medlemmer av OSA/Fagforbundet får 50% rabatt på 1 stk. boenhet og 
medlemmet må være tilstede i den boenhet rabatten brukes på under 
hele oppholdet. 
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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/

HADELAND GLASSVERK
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 34 hytter og 8 dobbeltrom på øya.  
I  til legg "Jomfruburet" utenfor hoved-
huset (leies ut ved arrangement). 12 av  
hyttene leies ut på langtidsleie og 17 hytter leies ut 
på døgn- og ukebasis. 
Det er totalt 107 sengeplasser for vanlig leie.  
De fleste veiene på øya har fått navn etter bestyrere 
og styremedlemmer. Unntaket er Tyribakken, kalle-
navn "Hjemmet". Dette er første hytta som ble byg-
get etter overtakelse, hytta sto ferdig i 1924 og var 
opprinnelig innredet med 4 leiligheter. Fredlundveien 
er også ett unntak, veien kalles også "Blåsbortveien", 
da det ofte blåser fra øst.

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: ca. 240m (V/Ø).  
Øya har variert natur med fredet kalkfuru og 
einer.Store deler av øya er dekket av skog, og 
det er flere store gressletter. Langs hele østsi-
den av øya  er det svaberg av skifer. Langs skogs-
veier og stier fra Sørkapp til Nordkapp finner du  
idyl ler  og badeplasser  på rekke og 
rad. Nordkapp er ett yndet sted for  
båtfolket, og  mange overnatter i båten eller 
telter i dette området. Om  våren er det mye 
blåveis og liljekonvall finnes flere steder. På høs-
ten finner du tyttebær, bringebær og sopp. Sundet  
mellom Herøya og Maurøya samt hele Maurøya er 
stengt for ferdsel i hekkeperioden.

UTLEIE FOR ARRANGEMENT
De siste årene har etterspørsel gjort at boenheter 
og lokaler/områder også leies ut til arrangementer. 
Det kan arrangeres for opptil 200 personer ved leir,  
lokalene har plass for opp til 100 personer.

OM HERØYA

VELKOMMEN TIL  EN UNIK IDYLL
Herøya er under utvikling, følg oss gjerne på  
vår offisielle Facebook-side for tilbud og 
oppdateringer: 
https://www.facebook.com/osaferie

Vi ønsker deg ett flott opphold!
Bestyrer Lars Olsen og Feriehjemstyret OSA

https://www.facebook.com/osaferie

