BRUKER-INNSTRUKS SKORPEBU
Velkommen til Hol fjellstyres ”Skorpebu”, 1.640 moh.
Vi håper du setter pris på hytta og at du vil trives under oppholdet. Kontrollen med hytta kan
nødvendigvis bare bli sporadisk. Vi er derfor avhengig av oppfølging fra brukerne for at hytta
til enhver tid skal være i god stand. Vi vil derfor be om følgende:
Under oppholdet:
¤ Bruk ikke mer ved, gass og strøm enn nødvendig. Husk at transporten er lang.
Merk tydelig propanbeholder som går tom !
Av hensyn til din og andres sikkerhet skal hendelen på propanregulatoren være lukket når
apparatet ikke er i bruk.
¤ Solcelleanlegget har begrenset kapasitet. Spar derfor på strømmen !
Husk å slå av all strøm, også når hytta forlates for kortere periode !
¤ Av hensyn til andre brukere skal evt. røyking skje utendørs!
¤ Kast kaffegrut og matavfall på ett sted godt unna hytta, ikke rett ut for døra !
Urinering skal også skje i god avstand fra hytta !
¤ Dere som bruker hytta mye, - ikke sett igjen private eiendeler (eks. sovepose/tannbørste)!
Når du forlater hytta:
¤ Betaling for oppholdet skjer til fjellstyrets bankkonto nr. 2333 22 28846, mrk. Skorpebu.
Penger kan også puttes i en konvolutt og legges i kassa på veggen.
Pris overnatting: kr. 150. Dagsbesøk: kr. 50
Barn under 16 år gratis.
¤ Fyll opp vedkassa, også med noe småved/flis til opptenning.
¤ Vask opp, gjør rent og rydd opp etter deg. Søpla bærer du selvfølgelig ned igjen !
Sett ikke igjen bedervelige matvarer !!
¤ Husk å slå av hovedbryter for el-anlegget.
¤ Husk å sjekke at alle vinduer er lukket. Ovnstrekken skal stå oppe.
Soveromsdør skal stå oppe, gangdøra skal være lukket.
¤ Indre hoveddør skal låses og nøkkel henges i boksen på veggen ved siden av.
Ytterdøra må lukkes skikkelig.
¤ Husk å melde fra om feil/mangler. Dette, evt. merknader/forslag til utstyr, kan meddeles
Hol fjellstyre, tlf.: 90633168, evt. e-post: hol@fjellstyrene.no
HA ET HYGGELIG OPPHOLD - OG VELKOMMEN IGJEN !
Hol fjellstyre, Geilo, 25.06.2018

