
                                                                                                              

Invitasjon til folkemøte om fremtidsplanene for Rongevær kysthytte  

(tidligere Rongevær kurs- og fritidssenter)  

Mandag 28. mars på Kilstraumen Brygge, kl. 18 -20. Lett servering.  
Bergen og Hordaland Turlag skal endelig få sin første kysthytte og det er vi veldig glade for!  

10. juni 2021 signerte Turlaget og Austrheim kommune offisielt en leieavtale på 40 år for tidligere Rongevær kurs- og fritidssenter. Nå 
gleder vi oss til å fortelle om planene for anlegget. Mandag 28. mars inviterer vi til folkemøte for å gjøre Rongevær kysthytte bedre 
kjent for lokalbefolkning, bedrifter, skoler, lag/foreninger og andre interesserte. Ordfører Per Lerøy vil være med på møtet.  

Vi vil gjerne informere om;  

• Turlagets formål og vår satsing på kystfriluftslivet  
• Planer for oppgradering av bygningene  
• Nye flytebrygger og robåter for å sikre god tilkomst  
• Naust i samarbeid med Austrheim kommune og båtforeninga  
• Driftsform for Rongevær kysthytte 
• Ønske om å etablere et tilsyn og rekruttere hytteverter for sommeren 2022 (dugnad)  
• Annet  

Nordhordland Turlag vil ha ansvar for å føre tilsyn med hytta, og vil gjerne ha med flere frivillige på laget. Lokal kunnskap og erfaring 
med kystfriluftsliv er avgjørende for å kunne formidle kysthistorie og tradisjoner.  

                 

Rongevær kysthytte ligger på øya Nordra Kjerringa, ca. 300 meter i luftlinje fra endestoppet på Baløy, helt nord i Austrheim 
kommune. For å komme hit må man i båt. Rolig farvann, innaskjærs. Anlegget består av «Rongevær skule» og «Naustet», stort 
uteareal og flere kaier. Området er et eldorado for kystfriluftsliv. Her kan man fiske, bade, dykke og padle i rolige viker eller prøve seg 
på åpent hav.  

Bergen og Omland friluftsråd (BOF), lag og foreninger har tilrettelagt friluftsområder og turstier i nærhet til Rongevær kysthytte.  

Rongevær kysthytte vil bli drevet som en ubetjent turisthytte. Den har innlagt strøm, vann og ca.35 sengeplasser fordelt på mange 
soverom. Hytten har gode fasiliteter og er godt egnet for større grupper. Ypperlig for kursvirksomhet og teambuilding. Her ligger alt til 
rette for gode opplevelser for skoler, bedrifter, grupper og enkeltpersoner.  

Det er svært ønskelig at personer lokalt, med kunnskap og nærhet til stedet vil være med å bidra i arbeidet med Rongevær kysthytte. 
Sammen skal vi skape en kysthytte full av aktivitet og gode opplevelser i et unikt kystlandskap lengst vest i Norge.  

Vi ønsker deg velkommen til en inspirerende kveld – sammen for Rongevær kysthytte!  

Vennligst bekreft på epost til linda.fongaard@dnt.no.   

Følg Rongevær kysthytte på Facebook https://www.facebook.com/rongevarkysthyttebht 

 

Med vennlig hilsen 

Børge Brundtland       Elisabeth Skage 
Styreleiar       Styreleiar 
Nordhordland Turlag     Bergen og Hordaland Turlag 
 

PS: Hold av søndag 19. juni for en offisiell åpning av Rongevær kysthytte. Da blir det folkefest.                                                                                                                                                                                                                                                
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