Velkommen til Ellentjern
Koia har både kjøleskap og komfyr som drives på gass. En enkel bruksanvisning
vises under:
Gassflaske – tilkobling

•

Tilkoblingen (påtrykksventilen) skal være frakoblet når dere kommer til
hytta. Koble denne til, dra ned den sorte ringen på koblingen og vri
bryteren i samme stilling som på bildet. Den er da koblet til. I streng kulde
kan kulelageret inni ventilen ha frosset. Bruk kraft når ventilen skal
trykkes på.

•

Når dere forlater hytta skal påtrykksventilen kobles fra flasken.

•

Ekstra gassflaske står i en av de gamle koiene (nærmest parkeringsplass)
som brukes som vedbod. (meld fra om det er tomt for gass).

Gasskomfyr
•

Gass må være koblet til, og bryter må være «på».

•

Vri bryter til ønsket bluss til midt på (full styrke), hold inne og tenn på.
Hold inn bryteren ca 30 sek før den slippes (ekstra viktig første gang den
benyttes).

•

Stekeovn antennes ved å tenne bluss i bunnen av stekeovnen.

•

Husk rengjøring av stekeovn og koketopp.

Ved til oppvarming og bål
I leien inngår ved til oppvarming av hytte og badstu. Ved til utstrakt bålfyring må
medbringes av leier.

Gasskjøleskap
Gasskjøleskapet har egen gassflaske ved siden av kjøleskapet.
1. Gass må være koblet til, og bryteren må være «på»
2. Press den røde bryteren inn, og trykk på tenneren til venstre for OFF/ON
3.
4.
5.
6.
7.
8.

displayet
Det tar litt tid før det kommer gass i systemet. Når det tenner beveger
indikatoren i midten seg over i det grønne feltet
Kjøleskapet antenner når indikatoren til høyre beveger seg til grønn.
Temperatur på kjøleskap reguleres ved å vri på bryter til høyre midten.
Bryter til venstre på kjøleskapet skal normalt ikke røres (batteri til
tenneren er her)
Kjøleskapet slukkes kun når gassen stenges av.
Ved avreise - tøm og vask kjøleskapet, og sett døra på gløtt.

OBS! Kjøleskap bør ikke være på i samme rom som noen sover. Dersom
oppholdsrommet brukes til overnatting, bør kjøleskapet slås av om natten. Bruk
gassvarsleren.
Hund
•
•
•
•
•
•

De med hund må ta hensyn til de som ikke har hund.
Hund skal fortrinnsvis ligge i medbrakt bur, dersom den er inne i hytta.
Hund i senger og brisk ved spisebord skal ikke forekomme.
Det tillates ikke halm eller oppstalling av hund på hyttetunet.
Vinterstid er området vinterbeite for rein. Det skal tas hensyn til
reindriften.
Hundekjøring fra Ellentjern må begrenses til et minimum så lenge det er
rein i området vinterstid.

Parkering
Parkeringsplassen er også for andre som besøker området. Parker derfor slik at
området nærmest vannet er tilgjengelig for andre besøkende. Parker smart – slik
at det er plass til flere.

Vinterstid brøytes veien fram til siste hus/hytte av de som bor eller har hytte
her. Vis hensyn og pass på at du ikke forlater bilen på en slik måte at den ikke er
i veien for brøyting eller fremkommelighet for de private eiendommene.
Vedovn
•
•
•
•

Ha døra på gløtt en liten stund når du tenner opp. Steng deretter.
Den store kjelen (10 liter) kan benyttes til å varme vann på ovnen.
Søppel skal aldri brennes i ovnen.
Fyll opp vedkurven med ved og tennved før du forlater hytta.

Kjøkken
•
•
•
•
•
•
•

Oppvaskvann går i beholder i kjøkkenbenken. Må tømmes før avreise.
Bøtter merket med «drikkevann» brukes kun til drikkevann
Vann kan hentes i Ellenelva både sommer og vinter. Vær forsiktig!
Vaskevann/sølevann og kaffegrut tømmes i god avstand fra hytta (bak
utedo)
Tøm alle vannbøtter/dunker for vann før avreise.
Det skal ikke gjensettes mat.
Alt avfall skal tas med ved avreise.

Badstue
•
•
•

Alle bøtter og vannkar i badstua skal tømmes for når du forlater hytta. Det
er spesielt viktig at varmtvannstank tømmes.
Fyll opp med ved og opptenningsved.
Tørk over benker med rent vann etter bruk. Snu alle bøtter.

Bålplasser
•
•
•
•
•
•

Husk bålvett!
Bruk bålpannen eller bålplassen. Ved bruk av bålpannen må den plasseres
unna bygninger og brennbart materiale.
Det er ikke tillatt å lage nye bålplasser på tunet.
Sørg for at asken fra bålpannen tømmes i grua på bålplassen.
Dersom det er tvil om det fortsatt er glør i grua ved bålplassen, hell vann
over.
Det er koselig med bål. I hytteleien inngår ikke ved til utstrakt bålfyring.
Området rundt Ellentjern er tynnet for skog, og det er ikke tillatt å felle
skog for å skaffe ved til bål. Ta gjerne med bålved i sekker.

Vi ønsker dere et trivelig opphold. Skriv gjerne noen ord i hytteboka og
gi oss tilbakemelding etter oppholdet via vår hjemmeside www.fefo.no
Lenke:
https://www.fefo.no/friluftsliv/leie-hytte-i-pasvik/tilbakemeldinghytteleie/
Hilsen oss i FeFo/Finnmarkseiendommen

