Praktiske opplysninger Flishaugen
Tomta er inngjerdet for å holde sauer utenfor. Vær nøye med å stenge grinda ved hver inn og
utpassering, slik at ikke sauer kommer inn på tomta.
Det er en nøkkel som passer til begge ytterdører. Øvrige nøkler til vedskjul og gass skap henger på
veggen til venstre inne på kjøkkenet, dersom man går inn fra vest (døra mot uthuset).
Gass:
Gass skap er plassert på nordveggen med to flasker. Slå over bryteren på gassregulator på toppen av
aktiv flaske slik at gasstilførsel åpnes. (Stenges ved avreise)
Gass koketopp tennes manuelt. Stekeovn tennes manuelt ved ett lite hull i senter og fremkant i bunn
av ovnen. Still i reguleringsratt på ønsket antall grader og antenn.
12 V strømanlegg:
Hytta er forsynt med 12 V solcelleanlegg. Det er betjeningspanel til venstre for vinduet soverommet
med køyesenger. Betjeningspanelet er bak en luke i veggen. Her er en hovedbryter som skal være
avslått ved avreise. Hovedbryter styrer strøm til alle punkter i hytta. Det er også en individuell bryter
på hver lyskilde. Sitter på lampene. Lys over kjøkkenbenk betjenes med bryter på veggen der nøklene
henger.
Øvrig:
Vedkasse i gang og i stua. Ved avreis skal det etterfylles med ved. Ved er nede ved uthuset, enten
utenfor eller i «Vedskjul». Tennvæske eller tenn briketter til opptenning.
Drikkevann hentes i bekken sør/sørvest for uthus. Følg stien gjennom den vesle grinda i gjerdet. Ved
mye nedbør kan vannet i bekken være noe brunt, men fult ut drikkbart. 2 stk. bøtter «rent
drikkevann», 1 stk til gulvvask, 1 stk «skyllebøtte» til kaffegrut og øvrig utslagsvann. Kaffegrut og
øvrig utslagsvann, tømmes syd for oppkjørsel mellom uthus og hytta.
Bålpannen kan brukes til matlaging ute. Enten ved bruk av grillkull eller ved. Grillklype o.l. rett
innenfor ytterdøren i stua.
For matrester og annet avfall, inklusive fiskeavfall, nyttes plastposer/søppelsekker som tas med ved
avreise. Alt søppel kastes i «hyttcontainer» som er plassert nede i bygda Undset, der fjellveien slutter
og møter Unsetveien. Utedo i sydvest på uthus.
Ved avreise:
Benyttede bygninger, uteområde/oppholdsplasser og øvrig utstyr, rengjøres og etterlates slik man
selv ønsker å finne dem. Ta med alt av mat og drikke. Bålpanne skal stå under tak ute. Ekskrementer
av husdyr fjernes fra uteområder/oppholdsplasser. Se over slik at det ikke ligger igjen avfall eller
eiendeler. Slå av hovedbryter strømanlegg. Slå over bryteren på gassregulator på toppen av aktiv
flaske slik at gasstilførsel stenges. Fyll på med ved. Ta med søppel. Husk å stenge grinda, slik at sauer
ikke kommer inn på tomta.
Følgende skal låses og nøkler henges inn i hytta:
1 stk gass skap (husk å stenge gass tilførsel på flasken i gass skapet)
1 stk vedskjul.

