
 
Velkommen til Foreningshytta på Sommerseter 
 
 
Hytta har sengeplass til 5 personer, herav 1 familiekøye med forholdsvis nye dyner og puter med 
varetrekk.  Du må ha med sengetøy slik som dynetrekk, putetrekk og laken eller lakenpose/sove-
pose. 
 
Hytta har servise og bestikk til 6 personer, samt kokekar. 
Dersom du kommer til hytta med bil kan du gjerne ta med deg pappservise om ønskelig, så sparer 
du oppvask. Husk å ta med deg hjem det du ikke bruker.  
 
Maten lages på gassbluss. Du finner bruksanvisning på veggen over apparatet.   
Trykkventilen på gassbeholderen skal kun fjernes ved bytte av beholder. 
Reservebeholdere finnes i uthuset. 
 
Hytta er også utstyrt med propanvarmeovn.  Les bruksanvisningen i hyttepermen.  
Denne skal bare brukes til du har fått god fyr i vedovnen.   
Trykkventilen på gassbeholderen skal kun fjernes ved bytte av beholder. 
 
Det er vedovn i stue og soverom.  Ha god trekk når du fyrer. Det er ved i uthuset, men noe 
vedkløyving må påberegnes. Ta ut aske og gjør klar til neste opptenning når du drar. Askebøtte 
finner du i boden. Aske og utslagsvann kan tømmes til høyre for bjørketreet mellom hytte og uthus. 
 
Solcellepanel sørger for belysning. Bryter er i gangen. Det er som regel også stearinlys tilgjengelig. 
Hytta er utstyrt med vaskemidler og dopapir. 
 
Vann henter du i elva (se skilting fra veg). Elva er som regel åpen om vinteren. Bruk tau på bøtta. 
Tøm kokekar og vannbøtter før du drar. 
 
Bord, benkeplate og gulv må vaskes, og gulvtepper ristes før du forlater hytta. 
Ikke trekk for gardinene. 
 
Rydd etter deg og sett ting på plass. Dersom du har DNT-nøkkel til Stallen og låner ting derfra, 
ber vi deg sette det tilbake der du fant det. Ta med deg overskytende mat og andre personlige 
eiendeler og søppel hvis du kommer med bil. 
 
Husk at du ved leie av Foreningshytta ikke disponerer Stallen. Der betaler man pr. person pr. 
natt som de øvrige ubetjente hyttene i DNT-systemet 
 
 

HUSK Å SLÅ AV PROPANAPPARAT OG SOLCELLEPANEL  
 

Meld fra om eventuelle feil og mangler. 
 


