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Hytteregler for Sørlandshytta 
 

Generelt: 
• Hovedregelen er at du skal forlate hytta i den stand du selv ønsker å finne den,  

og helst gjerne litt bedre. 
• Skriv deg inn i hytteprotokollen med det samme du ankommer hytta. 
• Finn deg en sengeplass. Lakenpose, sovepose eller vanlig sengetøy må brukes. 
• Dersom ikke annet avtales spesielt, reserveres jomfruburet til kvinnelige gjester. 
• Husk brannfaren ved bruk av stearinlys. Ikke plasser stearinlys under overskap på  

kjøkken eller andre brannfarlige steder. Telys og kubbelys skal ikke benyttes.  
• Kaffekjelen tømmes på utsiden av hytta, ikke i vasken. 
• Hunder er ikke tillatt inne i hytta. 
• Vis hensyn ved røyking. 

 
Ved avreise skal følgende være utført: 
• Alle gulv i rom som har vært i bruk skal vaskes. 
• Alt søppel og tomflasker må hver enkelt ta med. 
• Alle matrester og drikke skal kastes/helles ut eller tas med. 
• Dyner og puter hengt opp på snorer i taket. 
• Gardiner trukket for. 
• Ved båret inn, også opptenningsved. 
• Lysestaker rengjort og stearinlys satt i. 
• Gassen til kokeapparatet stengt av. Se instruks. 
• Solstrøm satt i lademodus. Regulator er på veggen under trappa til hemsen. Hovedbryter 

settes til AV. Bryter for batterivakt skal stå PÅ. 
• Oppvasken tatt. Vask også kokeapparat, kjøkkenbenk og bord. 
• Alle vinduer og dører lukket og ytterdører låst. Sjekk spesielt vinduer på hemsen. 
• Sommerhalvår: Båt dratt på land, fortøyd og årer tatt inn i kjeller. 
• Vinterhalvår: Snø måkt ved utgangsdører. 
• Penger for overnatting settes inn på kontonummer: 2801.18.30686.  

 
Tips og informasjon: 
• FYRING: Kjøkkenovnen har lett for å ryke ved opptenning. Fyr alltid først opp i ovnen i 

den lille stua og la det brenne i 15 min. Om vinteren tar det lang tid før det blir varmt i 
peisestua, det må fyres lenge (flere timer) i ovnen før det tennes opp i peisen. 

• SOLSTRØM: Vær nøysom med bruken, kapasiteten er begrenset. 
• VANN: Brønnen ligger litt opp i bakken bak uthuset. 
• DO: Doen finner du til høyre i uthuset. Bind og lignende pakkes inn og kastes i ovnen. 
• VED: Ved finner du til venstre i uthuset. 
• FEIL OG MANGLER:  Dersom du oppdager feil eller mangler på hytta, meld fra til 

kontaktperson i hyttestyret. 
 

 
Vi ønsker deg et hyggelig opphold! 
 
 
Hyttestyret 


