Velkommen til Rødvannshyttene!
Velkommen til hyttene og oppholdet her på Rødvannet. Her kan du trygt gjøre
det du vil så lenge det er i henhold til forskrifter, regler og sunn fornuft.
Mange bruker hyttene og tilbakemeldingene er positive med gode
fiskerapporter og historier. Bruk derfor området med sine fine tur- og
fiskemuligheter!
Fiskekort kan kjøpes i Brinkli-kiosken ved nøkkelhenting eller på Inatur.no.

Generelle regler for hyttene


Som bruker av hyttene følger det ansvar for brann og sikkerhet rundt
gass. Sørg alltid for at gassen er avstengt når ikke i bruk, og at det ikke
er fare for eksplosjon eller kvelning.



Hytteutvalget er avhengig at du gir beskjed ved skader eller mangler ved
eller i hyttene(e) slik at vi kan utbedret snarest. Kontaktinformasjon til
hytteutvalget finnes på foreningens nettsider SHJFF.NO



Mislighold og hærverk vil føre til utestengelse og erstatningsansvar i
forhold til skadeomfang og tapte inntekter for utleier.



Røyking inne på hyttene er forbudt.



Vaskemidler inneholder en del skadelige tilsetningsstoffer. Ikke utsett
Rødvannet for dette; brukt vann kan tømmes bak hytten.



Dersom vasking og rydding ikke blir gjort ordentlig, vil leietager belastes
med gebyr på kr. 500.



Bruk sjekklisten på baksiden og sørg for at det blir fulgt opp og krysset
av. Dette er til hjelp ved avreise, og den skal leveres sammen med
nøkler etter endt opphold.

●

Bål og åpen ild utenfor lovlige tider er strengt forbudt. Dette gjelder fra
15. april-15. september. § 3 Generelle krav til aktsomhet.

Nyt oppholdet på Rødvannet!

SHJFF sjekkliste Rødvannshyttene
Info!
Før hytten(e) forlates skal samtlige punkter være krysset av. Utfylt og signert
skjema leveres sammen med nøkler etter endt opphold.
X ja

Sjekkpunkter ved avreise for brukeren

Anmerkninger

Har du sjekket at gassen er koblet ifra?
er det fortsatt gass i beholderen?
Er hytten(e) vasket og tømt for søppel og mat ?
- Ikke sett igjen mat etter oppholdet, selv om det
har holdbarhet!
Er servise samt bestikk, vasket og puttet tilbake der det
skal være ?
Har du fylt opp med ny ved og tømt ovnen for aske ?
Er vinduene låst og gardinene trukket for ?
Er sengene oppredd og ryddet ?
Er rommene vasket og ryddet ?
Er båten dratt opp og sikret samt låst ?
Har du skrudd av hovedstrømbryteren ?
Er hyttene låst ?

_________________________________
Navn leietager (blokkbokstaver)

_______________________
Leieperiode

_______________________________
Signatur
NB!
Nøklene må leveres innen kl 15:00 avreisedag. Sen levering belastes med nytt
døgn. Mislighold av hytten(e) vil medføre utestengelse og bøteleggelse.

