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Skátafélagið Hraunbúar www.hraunbuar.is

Leigusamningur Hverahlið 
Skálanefnd:  Beggi s. 856 6907 •  Sigríður Júlía s. 696 1765 •  Ásgeir s. 847 1285 

Leigutaki/greiðandi:  

Heimilisfang:  

Kennitala:  Sími: Gsm: 

Ábyrgðamaður:  

Kennitala:  Sími:  

Leigutími:  

Fjöldi í skála: 

Komutími:  Brottför:  

Leigugjald:  kr.  (Útfyllist af Hraunbúum)

F.h. leigutaka:   F.h. skálanefndar: 

Verð er samkvæmt gildandi verðskrá á vefsíðu Hraunbúa, www.hraunbuar.is. 

Gjalddagi leigugjalds er 10 dögum eftir leigutíma. Dráttarvextir reiknast á leigugjald 
sé ekki greitt á gjalddaga. 

Aukagjald:  
Allt sorp skal fjarlægja af svæðinu, annars leggst kr. 3.000 sorpgjald ofan á 
leigugjald. 
Sé skálinn ekki þrifinn skv. reglum skálans leggst kr. 6000 þrifgjald ofan á leigugjald. 

Leigutaki er ábyrgur fyrir öllum eigum skálans bæði innan og utan –húss á meðan á 
dvöl stendur.   Einnig er leigutaki ábyrgur fyrir því að kynna öllum dvalargestum 
reglur skálans. 



Gátlisti við komu í Hverahlíð 

1.  Það er skylda ábyrgðarmanns að kynna fyrir öllum dvalargestum reglur skálans. 

2.  Það er skylda ábyrgðarmanns að brýna fyrir gestum mikilvægi þess að varast 
hverasvæðið. 

3.  Kynnið ykkur staðsetningu á öryggishlutum, s.s: slökkvitæki, sjúkrakassa og 
eldvarnarteppi.  Kynnið ykkur einnig útgönguleiðir. 

4.  Gangið ekki um innanhúss á útiskóm. 

5.  Kveikt er á rafkerfi skálans undir vaski í eldhúsi. Í Hverahlíð er notast við sólarorku og því 
skal ábyrgðarmaður sjá til þess að sparlega sé farið með rafmagn. 

6.  Kveikja þarf varlega á kamínu þar sem hún þarf tíma til að ná upp hita. Gott er að opna 
fyrir loka á öskuskúffu rétt á meðan eldinum er náð upp og loka svo. Kamínan hitnar upp í 
280°C og verður því vel heit og því þarf að fara með varúð í kringum hana. 

7.  Farið varlega með kertaljós.  Undir engum kringumstæðum má fikta í logandi kertum. 

8.  Skálastjórn / Hraunbúar bera enga ábyrgð á eigum dvalagesta á meðan þeir dvelja í 
skálanum. 

9.  Skálastjórn /Hraunbúar bera enga ábyrgð á slysum né tjóni sem dvalargestir verða fyrir 
eða valda við dvöl í skálanum. 

Gátlisti við brottför úr Hverahlíð 

1. Loka öllum gluggum. 
2. Þrif; 

• Þrífa öll gólf, borð, eldhúsáhöld, og glugga. 
• Þrífa og afþíða ísskáp, og skilja hann eftir opinn (líka frystihólf). 
• Tæma allt rusl og taka með frá Hverahlíð. 
• Ganga úr skugga um að umhverfið í kringum skálann sé snyrtilegt. 
• Skilja við skálan eins og þið komuð að honum. 
•  Þrífa kamarinn 

i. Gólf 
ii. Spegil 
iii.  Klósettsetu og box í kringum hana. 
iv. Hillur hjá spegli. 

3. Raða öllum dýnum á svefnlofti og brjóta þær saman 
4. Loka fyrir gas; 

• Undir borði í eldhúsi. 
•  Í gashitara. 
•  Í gasgeymslu úti. 

5. Láta alla skrifa í gestabók. 
6. Loka fyrir neðri loku á kamínu. 
7. Slökkva öll ljós. 
8. Slökkva á rafkerfi undir vaski, setja takka hægra megin á “Av”. 
9. Passa að skálinn, kamarinn og gasgeymsla séu læst. 
10. Munið að skila lyklum og tusku-kassanum ekki síðar en tveim dögum eftir skálaleigu. 
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Leigusamningur Hverahlið 
Skálanefnd
:  Beggi s. 856 6907 
•
 Sigríður Júlía s. 696 1765 
•
 Ásgeir s. 847 1285 
Leigutaki/greiðandi:  
Heimilisfang:  
Kennitala:  
Sími:  
Gsm: 
Ábyrgðamaður:  
Kennitala:  
Sími:  
Leigutími:  
Fjöldi í skála: 
Komutími:  
Brottför:  
Leigugjald:  
kr.  
(Útfyllist af Hraunbúum)
F.h. leigutaka:   
F.h. skálanefndar: 
Verð er samkvæmt gildandi verðskrá á vefsíðu Hraunbúa, www.hraunbuar.is. 
Gjalddagi leigugjalds er 10 dögum eftir leigutíma. Dráttarvextir reiknast á leigugjald 
sé ekki greitt á gjalddaga. 
Aukagjald:  
Allt sorp skal fjarlægja af svæðinu, annars leggst kr. 3.000 sorpgjald ofan á 
leigugjald. 
Sé skálinn ekki þrifinn skv. reglum skálans leggst kr. 6000 þrifgjald ofan á leigugjald. 
Leigutaki er ábyrgur fyrir öllum eigum skálans bæði innan og utan –húss á meðan á 
dvöl stendur.   Einnig er leigutaki ábyrgur fyrir því að kynna öllum dvalargestum 
reglur skálans. 
Gátlisti við komu í Hverahlíð 
1.  Það er skylda ábyrgðarmanns að kynna fyrir öllum dvalargestum reglur skálans. 
2.  Það er skylda ábyrgðarmanns að brýna fyrir gestum mikilvægi þess að varast 
hverasvæðið. 
3.  Kynnið ykkur staðsetningu á öryggishlutum, s.s: slökkvitæki, sjúkrakassa og 
eldvarnarteppi.  Kynnið ykkur einnig útgönguleiðir. 
4.  Gangið ekki um innanhúss á útiskóm. 
5.  Kveikt er á rafkerfi skálans undir vaski í eldhúsi. Í Hverahlíð er notast við sólarorku og því 
skal ábyrgðarmaður sjá til þess að sparlega sé farið með rafmagn. 
6.  Kveikja þarf varlega á kamínu þar sem hún þarf tíma til að ná upp hita. Gott er að opna 
fyrir loka á öskuskúffu rétt á meðan eldinum er náð upp og loka svo. Kamínan hitnar upp í 
280°C og verður því vel heit og því þarf að fara með varúð í kringum hana. 
7.  Farið varlega með kertaljós.  Undir engum kringumstæðum má fikta í logandi kertum. 
8.  Skálastjórn / Hraunbúar bera enga ábyrgð á eigum dvalagesta á meðan þeir dvelja í 
skálanum. 
9.  Skálastjórn /Hraunbúar bera enga ábyrgð á slysum né tjóni sem dvalargestir verða fyrir 
eða valda við dvöl í skálanum. 
Gátlisti við brottför úr Hverahlíð 
1. 
Loka öllum gluggum. 
2. 
Þrif; 
•
Þrífa öll gólf, borð, eldhúsáhöld, og glugga. 
•
Þrífa og afþíða ísskáp, og skilja hann eftir opinn (líka frystihólf). 
•
Tæma allt rusl og taka með frá Hverahlíð. 
•
Ganga úr skugga um að umhverfið í kringum skálann sé snyrtilegt. 
•
Skilja við skálan eins og þið komuð að honum. 
•
 Þrífa kamarinn 
i. Gólf 
ii. Spegil 
iii.  Klósettsetu og box í kringum hana. 
iv. Hillur hjá spegli. 
3. 
Raða öllum dýnum á svefnlofti og brjóta þær saman 
4. 
Loka fyrir gas; 
•
Undir borði í eldhúsi. 
•
 Í gashitara. 
•
 Í gasgeymslu úti. 
5. 
Láta alla skrifa í gestabók. 
6. 
Loka fyrir neðri loku á kamínu. 
7. 
Slökkva öll ljós. 
8. 
Slökkva á rafkerfi undir vaski, setja takka hægra megin á “Av”. 
9. 
Passa að skálinn, kamarinn og gasgeymsla séu læst. 
10. 
Munið að skila lyklum og tusku-kassanum ekki síðar en tveim dögum eftir skálaleigu. 
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