
FLEKKERHYTTA 

Huskeliste/Info. Oppdatert mars 2019. 

 

Ta med til eget bruk: 

Sengetøy: Lakenpose eller sovepose. Eventuelt dynetrekk/putetrekk og laken. 

Tøfler/innesko. 

Generelt: 

Vann hentes i Flekkeren, ca. 50 meter fra hytta. Det henger et isbor i garasjen 

til bruk om vinteren. Drikkevann bør kokes. 

Det er kaffekjele, presskanne og kaffetrakter for filterkaffe på hytta. 

Til matlaging er det en hybelkomfyr med steikeovn og 2 kokeplater. 

Det er ikke mobildekning ved hytta. Noe bedre forhold ved parkeringsplassen. 

Husdyr har ikke adgang til 2. etasje, men kan oppholde seg i 1. etasje, helst i 

buret som står under trappa. 

 

 

 

  



FLEKKERHYTTA 
Hytteinfo. Oppdatert mars 2019. 

Brannsikring 
Gjør deg kjent med brannvarslere og slukkeapparat i 1. og 2. etasje. 

Det er en brannstige i det nordre soverommet. Den hektes på vinduskarmen 

før bruk. 

Røyking er ikke tillatt i hytta. 

Aske fra ovnene skal bæres ut i sinkbøtta og tømmes i bålplassen på tunet. 
 

Vann 
Vann hentes i Flekkern. Vannkvaliteten kan vi ikke garantere, anbefaler å koke 

drikkevann. Det henger et isbor på veggen i garasjen. OBS! Pass fingrene, boret 

er skarpt. 
 

Husdyr 
Husdyr har ikke adgang til 2. etasje, men kan oppholde seg i 1. etasje. 
 

Do 
Det er to dører, og den som er låst er forbeholdt de som leier hytta. Nøkkelen 

skal henge på tavla. Den andre doen kan benyttes av alle som går forbi. 
 

Grillhytta 
Grillhytta ligger ca. 150 meter nordøst for hytta. Den er åpen og med en liten 

vedstabel. Kan benyttes både av de som leier hytta og av andre. 
 

Matrester 
Vennligst ikke sett igjen noe mat. 
 

Søppel 
Søppelcontainer på parkeringsplassen, alternativt kan søppel tas med hjem. 
 

Avreise 
Skriv gjerne i hytteboka. 

Hytta skal ryddes og rengjøres. 

Kontakten til kjøleskapet tas ut, og døra åpnes. 

Alle varmeovner slås av hvis ikke annen beskjed er gitt. 

Håper du har et hyggelig opphold på Flekkerhytta. 

Hilsen hyttekomitéen 


