
UTLEIEREGLER 
 
Langøytangen fyr er tilsluttet Langesundsfjorden Kystled og 

drives av Langesundsfjorden Kystlag. Langøytangen har et hus, Fyrmesterboligen, 
med fire soverom for utleie. Leietager leier soverom og må dele kjøkken og 
oppholdsrom med andre leietagere. Leietager holder selv sengeklær. 
 
Rommene har fra to til fire soveplasser. Det er felles stue og kjøkken i første etg. 
I underetg, er det vaskerom med dusj. Do/biologisk toalett ligger NØ for huset. 
 
 
Ansvarlig leietager må være 20 år eller eldre. 
Rom kan ikke velges av leietager. 
 
Det er egne leieregler for det enkelte rom. Felles for alle rom gjelder følgende: 
Rommet m/ tillegg (se under) skal vaskes og ryddes hver tredje dag og ved avreise. 
 
Tillegg for hvert enkelt rom. 
Rom 1.: Leietager av rom 1 skal vaske felles kjøkken og vaskerom.  
Rom 2.: Leietager av rom 2 skal vaske felles stue. 
Rom 3.: Leietager av rom 3 skal vaske toalett . 
Rom 4.: Leietager av rom 4 skal vaske trapper og ganger.  
 
Dersom ikke alle rom er utleid vaskes alle fellesrom ved avreise. 
Felles rom skal vaskes to ganger pr. uke. 
 
Hvis rydding og vasking ikke er utført, vil dette medføre en tilleggsregning. 
Se leieavtale/kontrakt. 
Vaskeutstyr og støvsuger finnes i underetg.  
 
 
Utleiepriser:  
Høysesong: Påske f.o.m. fredag før palmesøndag t.o.m. andre påskedag og i 
perioden f.o.m. første fredag i juni t.o.m. siste søndag i august. 
Pris pr. sengeplass pr. natt er kr.175 for medlemmer av forbundet Kysten, 
og kr. 225 for ikke medlemmer. Barn under 15 år kr. 125. 
Maks leietid er tre døgn. 
 
Utenom høysesong (fra september t.o.m. mai (med noen unntak, se over)): 
Pris pr. sengeplass pr. natt er kr.175,00 for medlemmer av forbundet Kysten, 
og kr. 225,00 for ikke medlemmer. Barn under 15 år kr. 125. 
Week-end-pris for hele huset reservert kr. 2.700 (fredag til søndag) 
Ukepris hele huset kr. 5.500,-  (mandag til og med søndag) 
 
Medlemspris betales for familien – mor, far og barn.  Evt. andre i følget betaler 
full pris; barn under 15 år i følge med voksen, betaler redusert pris. 
 
 
 
God tur til Fyrmesterboligen på 
Langøytangen,  
 
Hilsen fra  
Langesundsfjorden Kystled/ 
Langesundsfjorden Kystlag. .  
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