Svar på epost om at retningslinjer er mottatt og lest.

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR LEIE AV KALDHUSSETER
Priser:
Oppdaterte priser vil være tilgjengelig her: https://www.ut.no/hytte/3.2011/
Vi forbeholder oss retten til å justere prisene ved nyttår. Betaling skal være gjort innen
3 måneder før ankomst, evt. etter avtale.
Ved avbestilling senere enn 4 uker fra beregnet start på oppholdet, må avbestillingsgebyr betales med 1/3 part av beregnet oppholdspris. Ved avbestilling senere enn 2 uker
fra beregnet start på oppholdet, betales 2/3 av beregnet oppholdspris.
Kontonummer ÅST 3900 31 37841
Dette gjelder kun overnatting på hovedhytta som har 34 senger, husk lakenpose eller
sengetøy.
Ekstratilbud: Oppredd seng: 150,- Vask av hytta (rydding og oppvask er ikke inkludert,
så det må gjøres av leietager): kr 2 000,Kontakt: Tove Tafjord, Tafjord tlf. 948 78 625 Kontonummer 4020 30 17571
Vi krever at hytta blir vasket skikkelig og vil kreve erstatning for vask om vi får klage
fra andre leietagere. Det skal ikke være nødvendig for neste utleier å måtte vaske før
bruk.
Tips til bestilling av catering: Tafjordnaustet, tlf. 97032527
Vær vennlig å bruke grillkull ved bruk av bålpanna.
Ønsker dere å bruke ved, ta med selv.
Alle grupper og foreninger som skal leie hytta må ha ansvarlige, voksne ledere som
påser at hyttereglene følges.

Kontaktpersoner:
Hytteansvarlig Stein Langlo tlf. 957 60 274
Daglig leder Linda Flem tlf. 99374 439
Styreleder Jørn Håskjold tlf. 905 15 003

Husk nøkkel å hente nøkkel på kontoret før avreise.

Ved ankomst:
1. Skru av alarm som er plassert inne i andre gangen til venstre.
Når man kommer inn begynner alarmpanelet å pipe.
Man setter i nøkkelen og vrir mot AV.
Alarmpanel slutter å pipe – alarmen er av. Vedlagt tegning.
2. Sett på ventilasjonsanlegget i 2.etg. Bryter i taket. Vedlagt oversikt.
3. Følg instrukser vedr. bruk av oppvaskmaskina.
4. passord for nettverk: turisthytta1
5. Brannalarminstruks. Ved utløst alarm, se oppslag. Alarmen finner du ved
trappa ned til kjelleren.
Ved uløst alarm går den ikke til brannvesenet, men til de tre som er satt opp
lenger nede på lista.
Brannsikkerhet.
Brannkart over bygget gir en oversikt over nødutganger og plassering av
brannteknisk utstyr og installasjoner. Dette henger på alle rom og i gangen.
Ved gyldig underskrift på denne leieavtalen bekrefter leietaker samtidig at
hun/han har satt seg inn i branninstruksen som gjelder for leietakere av
Kaldhusseter Turisthytte.
6. Husk å skru på ovnen på badet til 22 grader.
7. Sikringsskapet er i kjelleren, døra inn til høyre.
8. Slå på kjølerom ved behov. Kontakten finner du på andre rommet (kontoret) ved
skapet.
Ved avreise:
1. Slå av ventilasjonsanlegget
2. Skru av varmen på alle soverom. Badene skal stå på 10 grader og stue/kjøkken
på 10 grader. Skru av skotørkehylla.
3. Sjekk alle dører og vinduer.
4. Etterfyll ved.
5. Snu stolene slik at smuler faller på gulvet før de blir satt på bordet.
6. Etter vask, heng mopper, kluter/koppehandduker som er brukt over bøtter på
vaskerommet. Etterfyll doruller/tørkepapir som er i kjelleren.
7. Følg instruksen på oppvaskmaskina. Sjekk at vann er tappet ut og brytere er
skrudd av.
8. Ta med søppel. Sekker ligger på vaskerommet eller i kjeller. Søppelcontainer er
på kaia i Tafjord.
Samle søppel i poser før du har de i sekken da containeren ikke har åpning for å
ta hele sekker.
Det er egne containere for glass og papir.
9. Slå av kjølerom og tøm for innhold. Kontakten finner du på andre rommet
(kontoret) ved skapet. Kjølerommet vaskes og døra til kjølerommet skal stå åpen
ved avreise.
10. Slå på alarmen før avreise.
Setter i nøkkelen og vrir mot PÅ.
Alarmpanel begynner å pipe og viser gjenstående tid til alarm skrur seg på.
Gå ut av lokalet.

Nøkkel leveres etter bruk til kontoret.

