Venabu Hytter
Velkommen til fjells! Vi håper dere får et fint opphold.

Fyring
Selv om det er gulvvarme, så skal temperaturen under gulvet begrenses til
ca 20 grader. Når det er kaldt er gulvvarmen ikke tilstrekkelig til å varme
opp hytta. Hytta er derfor utstyrt med gode vedovner og hovedoppvarming
baseres på vedfyring.
Fyring
Forbruk av ved er inkludert ved leie av hytta. Det finnes en vedskåle i
uthuset, døra er merket med ”Ved”. Her er også en øks for kløyving av
opptenningsved. Fyr opp med småved og sørg for god tilførsel av luft ved
opptenning ved å trekke ut askeskuff eller sette ovnsdøra på gløtt.
Glasset i peisen kan rengjøres med litt vått kjøkkenpapir dyppet i aske.
Tøm aske når den er kald i metallbeholder med lokk i uthuset.

Bilfritt
Om sommeren kan bagasje kjøres til døra, men la bilen stå parkert ved
ridebanen. Om vinteren blir veien tråkket med løypemaskin og kan ikke
kjøres med bil. Det finnes en snøskuffe og pulk ved uthuset som mange
bruker til å dra bagasjen på ved snøføre. Eventuelt kan transport bestilles
i resepsjonen.
Husdyr
I Kvistbu, Lyngbu, Malmbu, Kilebu og Nørstebu er dyr ikke tillatt. I de
øvrige hyttene er det begrenset adgang til å ta med èn veloppdragen hund.
Katt eller andre husdyr har ikke adgang til noen av hyttene på grunn av
allergi.

Søppel
Det er et søppelstativ i uthuset, døra er merket med ”Søppel”. Ta ut
sekker som er fulle og knyt igjen toppen. Ny sekk finnes ved siden av
søppelstativet. Det er en egen boks for gjenvinning av aviser og blader.
Øvrig
Hotellet tilbyr måltider som frokost, lunsj og middag. Man har også
anledning til å delta på tur med leder, riding, kanefart eller andre
aktiviteter i regi av Venabu fjellhotell og hytter. Aktiviteter og mat må
forhåndsbestilles. Ukeprogram og oversikt over menyer finnes i
resepsjonen. Hotellet leier også ut ski, sykler og kanoer. Informasjon om
turer og dagens værmelding finnes i resepsjonen hver morgen eller på
internett www.venabu.no.

Rekvisita
Hytta leies ut uten lintøy/håndklær og forbruksartikler som stearinlys,
toalettpapir og vaskemidler, dersom ikke annet er avtalt med hotellet.
Lintøy/håndkleder kan leies på hotellet og Kiwi har det meste av det man
ellers trenger (ca 1 kilometer).

Bak Lyngbu finner du sykler til fri disposisjon. Vennligst sett dem tilbake
på samme sted etter bruk.

Oppvaskmaskin
Noen av hyttene har oppvaskmaskin. Husk å skru på vannet med bryteren
som sitter ved kranen på vasken.

Feil / mangler eller annen bistand
Ved eventuelle feil / mangler eller behov for annen bistand vennligst ta
kontakt med resepsjonen på hotellet eller ring 612 93 200.

Det er 1 km til butikk, kro og fjellkapell. Kiwi bringer varer til hytta på
forespørsel.

Avreise
Nedenfor følger en sjekkliste for avreise. Denne leveres utfylt
og signert i resepsjonene ved utsjekking.

Avreise
Avreise er innen kl 11 dersom det er avtalt at hotellet skal
utføre renholdet. Dersom man rengjør hytten selv, er avreise
innen klokken 14.
Lintøy og håndkleder som er leid fra hotellet legges i gangen på
hytta.
Sjekkliste ved avreise

 Oppvasken er tatt og kjøkkenutstyr er plassert tilbake i
skap og skuffer (Det er i orden å reise fra en
oppvaskmaskin som går ved avreise)

 All søppel er tatt med ut til søppelbod
 Kjøleskapet er tømt (ikke skru av kjøleskapet)
 Stearinlys er erstattet (ved behov)
 Det er båret inn litt ved (Vedposen tømmes for søppel og
overflødige aviser)

 Panelovner er slått av (om sommeren) / skrudd ned til et

Sjekkliste for de som skal vaske selv
Ved avreise skal det være utført normalt godt renhold av hytta.

 Alle gulv er støvsuget og vasket med grønnsåpe
 Bad (toalett, vask, speil og dusjvegger) er vasket
 Kjøleskap, komfyr, kjøkkenvask og benker er vasket
 Avtrekksviften er vasket (filteret kan vaskes i
oppvaskmaskinen)

 Alle bordplater er vasket
 Senger er oppredd
 Aske er tømt i egen boks for aske i uthuset. Asken må
være kald

 Glasset på peisovnen er vasket. (Bruk fuktet papir og aske
fra ovnen)

 Uteområdet er ryddet
Feil eller mangler ved hytte? ______________ (oppgi nr)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Signatur:
……………………………………………………………………………………………………………………

minimum (om vinteren)

 Alle termostater for varmekabler er justert ned iht.
instruksjoner i hytta

 Alle lys er slått av (unntatt utelys)
 Alle vinduer er lukket og gardiner er trukket for

Velkommen tilbake!
Følg oss på Facebook – ”Venabu Hytter”

