Velkommen til Myrkdalen
Myrkdalen ligger i den nordlige delen av Voss herad, bare to timer unna Bergen,
Sogndal og Geilo.

Du kan reise til Myrkdalen på ulike måter;
Med tog:
Voss stasjon er en av stasjonene langs Bergensbanen som går mellom Oslo og
Bergen. Fra Bergen tar det 1,5 time og fra Oslo 5 timer. Du finner togtider på
www.vy.no
I vintersesongen kan du ta gratis skibuss fra Voss stasjon til Myrkdalen. Bussene
korresponderer med tog fra og til Bergen og Oslo
Med bil:
Myrkdalen ligger to timer unna Bergen, fra Oslo tar det ca. 6 timer. Fra Voss
sentrum kjører du på E16/ RV 13 mot Sogn. På Vinje tar du mot Vik/Myrkdalen
i rundkjøringen. Myrkdalen Fjellandsby ligger da på venstre side av RV 13 etter
9 km. Det er vinterbrøytet vei til alle hytter i landsbyen.
Trenger du Taxi:
Ring og bestill vanlig taxi eller maxi-taxi på 56 51 13 40
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Oversiktskart over Myrkdalen fjellandsby som er tatt
sommeren 2022

Tollerleilighet
Vossestrand hotell

Løypekart over skiløypene i landsbyen
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Kort informasjon om leiligheten:
Leiligheten består av åpen stue/kjøkken løsning, bad og to soverom i første
etasje samt en hems hvor det er soveplasser til tre personer. Soverom 1
inneholder en dobbeltseng (150cm x 200cm) og dobbelt garderobeskap samt en
sammenleggbar babyseng, soverom 2 inneholder en familieseng (120cm x
200cm) med overkøye (75cm x 200cm) og et enkelt garderobeskap.
Det er sengeplass til 8 personer og det er dyner og puter til alle sengeplassene
så man trenger kun å ta med laken, dyne- og putetrekk.
Kjøkkenet er godt utstyrt med oppvaskmaskin, platetopp, stekeovn,
mikrobølgeovn, kaffetrakter, vannkoker, vaffeljern.
Det er ikke vaskemaskin i leiligheten.
Badet er utstyrt med dusjkabinett.
Det er innlagt fiberkabel med TV kanaler og internett. Det er 3 mulige WIFI
nettverk, Inteno-88AE, Inteno-88AE_RPT og Inteno-88AE_RPT5G, passordet
finner man i perm i leiligheten. Det er TV i stue og TV på hems.
Ved til ovn i stuen finner man i boden.
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Det er montert en Easee elbillader på veggen mot parkeringsplassen.
For å kunne bruke denne laderen må man ha lastet ned Easee appen på
mobilen. Dersom man ønsker å benytte seg av laderen i løpet av leieperioden
må man oppgi mobilnummeret i søknaden slik at dersom man får reservert
leiligheten så vil man bli registrert som godkjent bruker på denne spesifikke
laderen. Ladeforbruket blir da registrert på brukeren og krav om betaling på
forbruk av strøm for lading av elbil vil komme etter at leieperioden er over.
https://www.intin.no/wpcontent/uploads/2019/09/easeeladeboksbrukerguide.pdf

Hva kan man gjøre i Myrkdalen og områdene rundt?
Her er noen lenker med forslag til aktiviteter både sommer og vinter
https://www.myrkdalen.no/no/10-gode-grunnar-til-besoka-myrkdalen-i-sommar
https://www.visitvoss.no/
https://www.visitvoss.no/bestill/se-oggjorehttps://www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/sognefjorden/flam/
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Vårbilder av leiligheten i Myrkdalen
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Vinterbilder av leiligheten i Myrkdalen
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Interiørbilder fra leiligheten i Myrkdalen
Stue

Kjøkken og spiseplass
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Soverom 1

Bad

Soverom 2
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Hems
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Husregler for leiligheten i Myrkdalen
1. Denne leiligheten med alt inventar eies av Norsk Tollerforbund
og kan disponeres av medlemmer i forbundet. Det er ikke tillatt
å fjerne noe fra leiligheten.
2. Den som leier leiligheten er ansvarlig for at alle som oppholder
seg i leiligheten oppfører seg på en slik måte at det ikke vekke
anstøt hos andre beboere i feltet. Det skal utvises respekt for
naboer slik at ikke forbundet blir skadelidende eller blir satt i et
dårlig lys.
3. Ved ankomst og avreise skal inn/utsjekk skjema gjennomgås og
pålagte gjøremål følges opp.
4. Dersom det oppstår skade eller brekkasje på noe inventar skal
lokal hyttekomite varsles via mail.
5. Alt utstyr i leiligheten skal brukes med aktsomhet og i henhold
til de bruksanvisninger som ligger i aktuell mappe.
6. Det er ikke tillatt å røyke i leiligheten. Sneiper og snusposer skal
ikke kastes utenfor hytten.
7. Det er ikke tillatt å bruke engangsgrill eller kullgrill på altan eller
på uteplass foran inngangsparti.
8. Husdyr (hund/katt osv.) skal kun oppholde seg i den ytre
gangen i et dertil egnet bur eller lignende.
9. I tilfelle det oppstår akutte problemer i leiligheten skal man
kontakte Bygardsli Service (vaktmestertjeneste) ved Narve
Lirhus på telefon 957 06143.
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Innsjekk/utsjekk skjema for leiligheten i Myrkdalen
Ved ankomst ber vi om at du sjekker følgende:
• Hoved vannkranen finner du i et skap bak døren til
baderommet. Den største hendelen skal dreies opp, den lille
hendelen er til utekranen og skal være stengt om vinteren.
• Dersom du ser mangler eller andre ting som du reagerer på, så
rapporteres dette til lokal hyttekomite via mail.
• Bruksanvisninger til utstyr i leiligheten liger i mappe under
stuebord
Ved avreise ber vi om at du sjekker følgende:
• Leiligheten skal vaskes i henhold til den vedlagte vaskeliste
• Vedovn skal være slukket og tømt for aske
• Panelovner på soverom skal være slått av og termostat på
panelovn i stue skal stå på 15 grader.
• Termostat på varmekabler på bad og i yttergang skal stå på 15
grader.
• Hovedkran for vann skal være slått av
• Bryter på stikkontakt under TV benk skal slås av, bryter til WIFI
Extender skal ikke slås av.
• Utemøbler skal slås sammen og plasseres under tak,
• Persienner og rullegardiner i første etasje skal trekkes ned
• Alt søppel skal fjernes
• Sjekk at det ikke ligger eiendeler eller mat igjen i noen av
skapene.
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Vaskeliste
Hemsen: alle overflater tørkes av, gulvet vaskes
Kjøkken: Komfyr og kjøleskap rengjøres og oppvaskmaskin tømmes,
døren til oppvaskmaskinen skal stå åpen. Gulvet vaskes.
Stue: Overflater tørkes av, sofa og stoler støvsuges, gulvet vaskes.
Bad: Dusjkabinett, toalett og vask vaskes/rengjøres med egnet
vaskemiddel, gulvet vaskes
Soverom og gang: Overflater tørkes av, gulvene vaskes. Tørkeskap
tømmes og rengjøres.
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