
 

 

VELKOMMEN TIL VÅRE UBETJENTE HYTTER PÅ ØITANGEN! 

Ankomst- og avreise tider 

Hyttene er klare for ankomst fra kl. 16. Avreise kl. 15 ved utvask selv, kl. 12 ved bestilt utvask. 

Parkering i Kragerø eller Valle 

Bilen må parkeres på land, det er kun spesialavtaler for handicapkjøring vi kan gi tillatelse til. 

Kragerø: Stillnestangen APCOA parkering (uteparkering) eller Byfjellet Parkering (parkeringshus) 

Valle: Skottkjær Parkering (uteparkering). Flere private parkeringsalternativer på veien ned til Spar 

Sjøbua der taxibåtene går fra. Følg skilt.  

Rutebåter eller taxibåt 

Fra Kragerø kan man ta rutebåter fra Kragerø Fjordbåtselskap, se rutetider her: 

https://www.fjordbat.no/ Taxibåtene kjører deg direkte til brygga på Øitangen.  Fra Kragerø (Kragerø 

Taxibåt 90804444 /Aasvik Taxi 90884888/ Runar Larsen 97003300/ Per Haudt 99270506 Fra Valle: 

40604000 

Egen båt 

Vi har kun to båtplasser til leie, en plass innerst ved hver uterigger på brygga fra mai-september. 

Båtplass må bestilles på forhånd. Betalingen via vipps/eller faktura (200.- pr. døgn) Båten ligger på 

eget ansvar, og det anbefales båter mindre enn 20 fot. 

Smittevern 

Vær frisk og uten symptomer på Covid-19, kjenn til og følg myndighetenes smitteverninstrukser før 

du legger ut på tur/kommer til oss. Sjekk FHI sine sider: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-

sykdommer/corona/ 

Følg øvrige smittevernsinstrukser/anbefalinger i hytta. 

Kjøkken/toalett artikler 

Vi har toalettpapir, og håndsåper ved alle vasker, kjøkkentørkerull, kaffefilter og 

oppvaskmaskintabletter. All mat og drikke må medbringes. Enkelt utstyrt kjøkken, kjøleskap m. 

fryseskuff/liten fryser, komfyr med stekeovn og oppvaskmaskin. (Sone 2 og 3 har ikke kjøkken, stue, 

alt må medbringes her. Kun kjøleskap og vannkoker i tillegg til rom og bad) 

Leies hele Låven ser man bort fra Soneinndelingene. 

Senger/sengetøy 

https://www.fjordbat.no/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/


Alle senger har dyner og puter med DNT sitt varetrekk. Legg ditt eget/eller det forhåndsbestilte 

sengetøyet over dyner/puter med varetrekket. Vi har kun enkeltsenger. Håndkle medfølger ved 

bestilt sengetøy. Husk laken når du har med eget sengetøy. Ved avreise legges bestilt vaskbart 

sengetøy pent sammen i egen beholder for dette. Legg håndkle for seg. Engangssengesett kastes. 

Barn 

Du finner en barnereiseseng og en barnestol i hvert hus. Vi har barneskje, tallerken og kopp i plast. 

Vask før, under og etter opphold 

Før hvert opphold/mellom hver gjest utfører vi desinfisering av håndtak og berøringsflater, derfor er 

det et obligatorisk Covid –19 tillegg ved utvask selv (500.-). 

Følg instrukser for utvask i informasjonspermen i hver hytte. Forlat hytta ryddig, ren og pen. I våre 

ubetjente hytter er vi avhengige av at alle gjør som de skal, og vasker godt, slik at det er hyggelig å 

ankomme for alle.  

Ha gode vaskerutiner også underveis i oppholdet. Husk tøfler eller innesko – uteskoene tas av i 

gangen. 

Har du bestilt utvask av oss, se i permen hva du må utføre før avreise. 

Søppelhåndtering 

Det er søppelbøtter i hvert hus for restavfall, plast og matavfall (grønn pose). Disse kastes i riktige 

dunker ved garasjen ovenfor Låven. Her er det også dunker for glass/metall og papir/kartong.   

Panteflasker må tas med hjem. 

Grillkull/ved til bålpanner 

Det er en kullgrillmuligheter ved hvert hus. Grillkull kan medbringes, eller kjøpes hos oss. Vipps eller 

faktura (gi beskjed om vare og antall for fakturering).  Ved til bålpanner kan kjøpes også. Begge deler 

finnes i vedskjulet, følg instruksjoner/vippsnummer du finner oppslått på veggen der/eller i 

informasjonspermen på hytta. 

Kajakker/robåter 

Kajakker kan leies av leietakere på Øitangen når de er ledige, kan ikke forhåndsbestilles. Ansvarlig 

person må være over 16 år og ha våttkort, eller liknende kompetanse. De to robåtene kan lånes. Følg 

instruks i informasjonspermen i hytta. Husk å gjøre utstyr rent etter bruk. Alt opphold i båter og 

kajakker er på eget ansvar. 

Hunder/dyr 

Hunder er velkomne i alle hus, men pass på at de ikke er i møbler og senger. Vask ekstra godt etter 

deg. Vi har to bur til utlån. 

Utebenker 

Alle hus har et par egne pinic-utebenker til disposisjon. De kan flyttes etter ønske, men supert at de 

blir satt på plass før avreise. Bordene er merket med hvilket hus/soner de tilhører. 


