
HYTTE-REGLER 
 

Vi ønsker hjertelig velkommen til Vesterås, som ligger i Toten Almenning lodd 

nr. 3. Som gjest finnes det enkle regler du bør forholde deg til. 

1. For å leie hytta må det gjøres avtale med almenningens kontaktperson 

for Vesterås, Morten Skaugerud, i god tid. 

2. Nøkkel kan hentes hos Morten Skaugerud. 

3. Sett deg inn i branninstruksen, og utstyret som finnes i bygningene. 

4. Hytte og utstyr skal være skikkelig rengjort når du forlater stedet. 

Vaskemidler finner du i det høye kjøkkenskapet. Hytte og uthus låses før 

avreise. 

5. Matrester og søppel bringes med hjem! 

6. Stopp aggregatet før du reiser fra hytta. Husk at det skal gå i 5 minutter 

UTEN belastning før nøkkelen vries om! 

7. Meld fra til almenningens kontaktperson for Vesterås, dersom det 

oppdages forhold som må følges opp. 

8. Kjøleskapdør settes opp når du forlater stedet.  

9. Do må rengjøres! 

Strøm: 

Aggregat for strøm startes i uthus/DNT-hytte. Les gjennom instruks før bruk. 

Forbruk av diesel måles opp av allmenningen, og det sendes regning etter bruk. 

Ved: 

Ved finnes i uthus/DNT-hytte. Pass på å fylle opp igjen vedkassene inne etter 

bruk. Gi tilbakemelding til allmenningens kontaktperson dersom det er tomt for 

ved. 

Vann: 

Vannet er ikke godkjent som drikkevann. For å få fram vann, må vannpumpa i 

kjelleren startes, og aggregatet må også gå. Vann kan bare brukes når det ikke 

er is i rørene, dvs fra midten av mai og til oktober. Utenom denne perioden må 

vann medbringes. 

 



Priser: 

750,- kr pr døgn på sommerstid 

850,- kr pr døgn på vinterstid (Ved er inkl.) 

Ved mangelfull rengjøring, vil det bli fakturert kostnader for det rengjøringen 

medfølger. 

Stall: 

Ved bruk av stallen skal det ALLTID brukes flis i spiltene, og det skal gjøres 

meget godt rent etter bruk p.g.a. at det er tregolv og all fuktighet må fjernes 

grunnet råtefare. Flis må medbringes selv.  

Luftegårder: 

Ved bruk av luftegårdene, bruk alltid strøm for å unngå at hestene spiser på 

skigarden og bygningen! Hestene skal alltid gå i luftegårdene. Det er ikke tillatt 

å slippe hestene til å beite på gårdsplassen! 

 

Kontaktperson for Vesterås: 

Morten Skaugerud, Gransmarka 58, 2850 Lena 

Tlf: 918 15 341 


