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Hyttereglement Utleie  
 
Innsjekk / Utsjekk 

Ved ankomst er hytten normalt tilgjengelig fra kl. 18:00 og ved avreise skal utsjekk skje senest kl. 17:00.  Ved behov for 

avvikende tidspunkt for innsjekk/utsjekk kontaktes hyttevakten. 

  

Sengeplass 

Senger skal res opp med lakenpose, sovepose eller sengetøy ved ankomst og før de tas i bruk. Sengetøy er tilgjengelig for 

utleie. 

 

Orden 

Alt inventar, møbler, service, tepper og annet løsøre for øvrig må behandles hensynsfullt og varsomt. Bortsett fra solstoler må 

ingen møbler tas med utendørs. Solstoler skal settes inn før mørkets frembrudd og dersom det er fare for uvær. 

 

Yttertøy/-sko plasseres i garderoben eller felles tørkerom. Med unntak av vestibylen og skistallen er det ikke tillatt å bruke 

utesko innendørs. 

 

Ski og annet fritidsutstyr skal plasseres i skistallen når det ikke er i bruk. 

 

Røyking, alkohol og narkotiske stoffer 

Det er totalt forbud mot røyking innendørs i hele hytten. 

 

Nyting av alkohol i moderate mengder er tillatt i peisestuene og på eget rom. Misbruk av alkohol kan medføre bortvisning 

og/eller tap av fremtidig adgang til hytten. 

 

En hver bruk av narkotiske og forbudte stoffer  er strengt forbudt i tilknytning til hytten. 

 

Oppvask 

All oppvask skal rengjøres grundig før den kjøres i oppvaskemaskinen. Følg instruks oppslått på kjøkkenet 

 

Kjøkkenhåndklær, vaskekluter og mopper/vaskeutstyr 

Rene kjøkkenhånklær, vaskekluter og mopper/vaskeutstyr finnes i skapene i gangen mellom kjøkkenet og stuen, og bruken av 

disse er inkludert i leien. Skitne tekstiler plasseser på anvist plass i skistallen. 

 

Sengetøy og håndkler 

Leid sengetøy og håndklær plassers på anvist plass i skistallen før avreise. Kontakt hyttevakten for mer informasjon om leie. 

 

Tørkepapir, toalettpapir og håndsåpe 

Dette finnes i skapene i gangen mellom kjøkkenet og stuen, og all bruk er inkludert i leien. Papir kan etterfylles i dispensere 

ved behov, men skal ikke plasseres løst rundt i hytten. Nøkkelsett til dispenserne henger på veggen mellom toalettene nede i 

gangen. 

 

Vaskemidler, bossposer/-sekker og annet forbruksmateriell 

Dette finnes i skapene i gangen mellom kjøkkenet og stuen, og all bruk er inkludert i leien.  

 

Opptenning av ildsteder 

Følg opptenningsinstruks som henger ved det enkelte ildsted nøye for en enkel og effektiv opptenning. Alle ildsteder skal 

rengjøres og klargjøres for opptenning ved avreise. 

 

Ved 

Ved er tilgjengelig i nisjene ved det enkelte ildsted og på på lageret inn til venstre i skilstallen. Nisjene ved det enkelte ildsted 

skal etterfylles før avreise. 

 

Renkjøring av ildsteder og tømming av aske 

Det finnes utstyr for fjerning av aske ved det enkelte ildsted og et oppsamlingsspann i skistallen. Sjekk at det ikke finnes glør i 

asken ved tømming. All aske deponeres i terenget nedenfor parkeringsplassen før avreise. 

Glassdør på ildstedene skal rengjøres før avreise. 
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Sanitæranleggene 

Sanitæranleggene skal brukes med aktsomhet og det stilles strenge krav til renhold og orden på disse rommene. Varmluftsvifte 

på tørkerommet aktiveres ved behov. Oppvarming av badstuen foretas ved behov. 

Ved bruk av dusjer plikter den enkelte å fjerne vann med gummisvaber og sørge for at det er tiltalende for andre besøkende. 

Husk også at varmtvann ikke er en utømmelig kilde. 

 

Renhold 

Leietaker er selv ansvarlig for løpende renhold og utvask ved leieforholdets slutt. Alle nødvendige hjelpemidler til renhold 

finnes på hytten. 

 

Avfall 

Alt avfall samles i oppsatte avfallskontainere og bringes til en av BIRs tømmeplasser etter behov. Alt avfall skal fjrenes fra 

hytten ved avreise. 

Nøkkel til BIRs tømmeplasser finnes sammen med hyttenøkkel i nøkkelboksen på terrassen. BIR containere finnes ved NAF 

butikken og på høyre side av veien mot Bergen. 

 

Parkering 

Egen parkeringsplass på tunet. 

 

Husdyr 

Hunder, katter og andre husdyr kan ikke medtas på hytten med mindre det er innhentet særskilt tillatelse på forhånd. 
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