
         
 
 
 
 
Velkommen til Union Skiens funksjonærforenings hytte i Holtardalen 

Ved ankomst: 

Det er satt opp nøkkel boks på vegg til høyre for inngangsdør. 4-sifret kode fås ved 
tildeling av hytta. Kode stilles inn og boks åpnes med å trekke den mot seg fra toppen. 
Spade/kost står i yttergang. 
 
Husk å ta med sengetrekk, håndklær, oppvaskhåndklær og lignende.  Trekk som ligger 
på sengene er varetrekk som eget sengetøy skal tres utenpå.  
Såper, toalettpapir og vaskeutstyr er på hytta. 
 
Vann: Åpne stoppekran i bad/bod nede til venstre for inngang. 
Ventilasjon: Styreenhet ved trapp, justere viftehastighet (+/-knapp) opp til «normal». 

Ved avreise: 

 Ventilasjon settes på 1  

 Steng stoppekrana til vann på badet i 1 etg  

 Sett panelovn i stue på 15 grader oktober – april og 12 grader mai – september 

 Sett termostaten på bad 2 etg og gang på 15 grader, bad nede skal stå på 20 

grader i perioden september – april og 12 grader i perioden mai – september 

 Søppel tas med og kastes i containere nedenfor parkeringsplass i Holtardalen 

 Vedovn skal tømmes for aske.  

 Kjøleskapet skal tømmes og stå på vanlig temp. Tørrmat skal tas med hjem igjen.  

 Oppvaskmaskin skal være tømt og kjøkkenutstyr skal ryddes på plass  

 Hytta SKAL vaskes og dusjkabinett og toaletter rengjøres. (bare støvsuging er 

ikke tilstrekkelig) Dersom dette ikke blir gjort vil leietaker bli fakturert 4000,- for 

vask av hytte. Utestengelse fra foreningens hytter vil også bli vurdert. 

 
Hunder er tillat men skal IKKE oppholde seg i møbler eller senger.  

Dersom noe ødelegges skal dette meldes fra til hyttestyret og leietaker kan bli stilt 

økonomisk ansvarlig.  

Vinterstid har alle leietakere ansvar for å ta sin tørn med snømåking på veranda og 

foran hytta.  

Ved ligger i putekasser på veranda og under trappa, bruk først veden som ligger ute.  

Skriv i hytteboka.  

Det er strengt forbudt å røyke inne på hytta. 

Husk å legge nøkkel i nøkkel boks.  

 
Eventuelle mangler, ønsker eller tilbakemeldinger sendes til  rauland@unionskien.no  
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