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ANKOMST
VANN OG VARME

OM VINTEREN: 
•  Skru på vannpumpen på badet:
Plugg inn den hvite kontakten (1) som henger langs veggen over toalettet og sett 
bryteren under på (2). Vannet kommer da ut i springen på kjøkkenet.
(Vår, sommer og høst kan kontakten stå i og bryteren være på hele tiden). 

IKKE RØR VANNLÅSENE.

•  Sett varmekabler på badet opp. 
Disse kan stå på 2-4 om sommeren og på 7-8 om vinteren. Justér ved behov.
Åpne panelet under lysbryteren til høyre for døren på badet og trykk på den røde 
knappen.

•  Sett på panelovnene 
Om vinteren kan panelovnen på kjøkkenet stå på, men slå av panelovnen i stuen og bruk i stedet peisen, 
ovnen eller varmepumpen. Panelovnene holdes kalde i sommermånedene. 

•  Fyring med ved
Dersom der har betalt ekstra for fyringsved, finner dere vedkubber stablet under benken på svalgangen. 

VÆR VARSOM - BRUK HELST IKKE VEDOVNENE
PÅ SOVEROMMENE. DET KAN TA FYR I MØBLER 
SOM STÅR NÆR OVNENE DERSOM DET BLIR FOR VARMT. 

Benytt heller vifteovnen du finner i sittebenken på kjøkkenet for 
ekstra oppvarming. Trenger du skjøteledning ligger den oppå 
sikringsskapet.
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LITT OM PEISEN
Dersom det er lenge siden peisen har vært brukt og den er kald (eller ved væromslag), kan det ta litt tid 
før trekken drar røyken skikkelig opp i pipen. Vi anbefaler derfor å fyre først opp i vedovnen ved siden av, 
slik at pipen blir varm.
Vedovnen er også mest effektiv for å varme opp hytta når det er skikkelig kaldt og varmepumpen er god 
til å holde temperaturen stabil når varmen har ”satt seg” i veggene.

• Pass på at spjelet står åpent.
• Plasser vedkubbene godt inni peisen - ikke fyll opp for mye eller for langt ut.
• Dersom røyken kommer ut i rommet, sett opp ytterdøren en stund og vent. Da kommer den som regel 
   godt igang.



HVOR
FINNER
DU HVA

Lyset til kjelleren (luke i kjøkkengulvet) er plassert til venstre 
for kjøkkenvasken. Kjelleren er god og kald, men fryser aldri, 
så den er velegnet for lagring av drikkevarer, boksemat og 
poteter.

I kjøpmannsdisken på badet finner du lyspærer og grytelokk.

I kisten under TV-en finner du stearinlys, t-lys og kubbelys.

Merk at kjøkkenbordet har en egen skuff med det meste av 
bestikk.

Det er en del dagligvarer tilgjengelig i hytta (oppvaskmiddel, 
toalettpapir, fyrstikker, stearinlys, mel, sukker, krydder osv.). 
Bruk gjerne det som er der, og fyll tilsvarende opp der-
som det er i ferd med å gå tomt, slik at dere legger omtrent 
samme mengde tilbake som dere bruker.

Hvis dere f.eks. bruker de siste toalettrullene - kjøp en en ny 
pakke, så nestemann har nok. Men, hvis det f.eks er mange 
stearinlys igjen når dere reiser, behøver dere ikke å kjøpe 
mer, selv om dere har brukt noe av det. 

På den måten unngår neste hytteleier å komme til en hytte 
hvor det mangler grunnleggende ting.

UTE
KOS
Hold alltid porten stengt 
om sommeren. Sauer og 
kuer går rundt hytta. Kom-
mer de seg inn på tomten 
blir det fort ”grisete”… 

Porten skal alltid være 
hektet av om vinteren slik 
at brøytemannen kommer 
til.

Det er vanligvis solsikke-
frø i en sekk, enten i 
gangen eller i sittebenken 
på kjøkkenet. Legg gjerne 
solsikkefrø på platen som 
står på gjerdet til venstre 
for porten. Da får dere mye 
hyggelig å titte på, blant 
annet koselige ekorn som 
er stadig på plass. Kikkert 
finner du på bokhyllen i 
stuen.

Vis hensyn; det kan være 
fugler i fuglekassene.
La dem være i fred …
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Bålpannen kan 
benyttes både som 
bål og gill.



Om sommeren ligger robåten til hytta fortøyd på 
badeplassen nedenfor hytta – til venstre for båt-
naustet.

Båten er hvit utenpå og blå inni med røde tofter.

Årer finnes inne i båtnaustet.
Naustet er ikke låst, det bare ser slik ut. Du kan dra 
hengelåsen opp igjennom metallkroken uten å låse 
den opp.

I båtnaustet ligger også den orange kanoen som 
hører til hytta.

Fiske i Ølsjøener tillatt fra 15. mai. Fiskekort kan 
kjøpes på Joker Fjellbu eller bestill med SMS 
(anvisninger står på båtnaustet). Tips: Du får alltid 
fisk med oter i Ølsjøen…!

Husk å dra båten godt opp på land etter bruk 
og bind den skikkelig fast. Årene legges tilbake i 
naustet.

Redningsvester kan lånes eller leies (dersom de har 
ledige) i nærheten av hytta (10-20 min. kjøring):
Kontakt:
Merket - Tlf.: 61 36 29 00  (www.merket.no)                                  
Vasetdansen Familiecamping - Tlf.: 61 35 99 50 
(www.vasetdansen.no)       
   

BÅT OG FISKE

Det er en sjarmerende utedo, men 
siden badet ble påbygd har denne 
ikke vært i bruk...

UTE
I vedskjulet (den høyre døren) finnes det en propan kokeplate 
for matlaging i det fri samt en kulegrill. Her er det også ute-
møbler, parasoll, sykkel og annet utstyr som dere kan bruke fritt.

Koden til låsen i vedskjulet får du før du ankommer hytta.

Fyringsveden i vedskjulet er hytteeiers private - og altså ikke 
inkludert i prisen, dersom dere ikke har betalt ekstra for ved.
Fyll i tilfelle opp under svalgangen dersom dere har betalt og 
bruker av veden.

Den venstre boden i vedskulet er hytteeiers private.
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GODE RÅD
HANDLE

LOKALE DAGLIGVAREFORRETNINGER

Kiwi i Aurdal, som du passerer før du kommer til hytta fra 
Oslo (ca 20 min før hytta). 
www.kiwi.no/Finn-butikk/KIWI-Aurdal

Joker Fjellbu. Ca 15 min. kjøring fra hytta når du tar til 
venstre ut fra hytta. Kjør forbi Merket og Bjørkestølen 
Camping og ta til høyre når du kommer ut på hovedveien. 
Butikken ligger til venstre rett borti veien.  
www.joker.no/finn-butikk/joker-fjellbu

STØRRE KJØPESENTRE OG ANNET
www.valdres.no/planlegg-ditt-opphold/reisemal/fagernes-leira

 

VIKTIGE
ØYEBLIKKELIG HJELP: 113

LEGEVAKTEN I VALDRES 
Tlf.: 61 36 10 44

FAGERNES VETERINÆRKONTOR
Kvitvellavegen, 2900 Fagernes

Tlf: 61 36 05 55

KJØP AV VED:
Knut Bakkene: Tlf.: 959 26 744

FISKING I VALDRES:
www.fisking-i-valdres.no

Kenneth Monsen: Tlf.: 909 21 654 
kenneth.monsen@fjellstyrene.no

VALDESEKSPRESSEN FAGERNES
Stopper ved Aurdal Kirke, i Leira eller 

Fagernes
Rutetider: www.nor-way.no

Tlf.: 815 44 444

 TAXISENTAL
Tlf.: 61 36 18 00

Skal du reise med tog, må du til GOL.

NUMMER
SPISE UTE / TAKE- AWAY

LEIRA
Sentralt handlesenter med med mange butikker, 
kafé og apotek.Jernia, Biltema, klesbutikker, sport,
Europris, Clas Ohlson, Jysk, Reboli (slakter), Hage-
land, Elkjøp. Rema1000, Kiwi, Extra mm.
www.ivaldres.no/butikker-leira

FAGERNES
Bysentrum med bensinstasjon, kjøpesenter med 
mange butikker, apotek og Vinmonopol.
Flere restauranter, hotell og utesteder. Turist-
kontor. www.ivaldres.no/butikker-fagernes/
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FOR TURTIPS SOMMER OG VINTER SE:
www.valdreshytte.no

BJØRKESTØLEN
CAMPING
Kro med uteservering
God pizza og populære 
hamburgere. Alle rettig-
heter. 
www.bjorkestolen.no

VASETDANSEN
CAMPING
Øl og vin. Elgretter og 
veldig god pizza.
www.vasetdansen.no

AURDALSSTUA
Veldig populær familie-
restaurant med Valdres 
kanskje beste mat. 
Ligger i Aurdal.
www.aurdalsstua.no

KHALLES CORNER
Populær restaurant på 
Fagernes med stor meny 
og veldig god mat.
www.khallescorner.no

15 
MIN

17 
MIN

20 
MIN

25 
MIN



Hytta skal etterlates pen, ren og 
avlåst, med gardinene trukket 
for.

Dersom dere har med hund(er) 
er det viktig at dere plukker opp 
avføring ute.

Hunder er tillatt, men ikke i 
senger og sofaer. Støvsug 
grundig og rist pledd, så det er 
fint og fritt for hundehår til neste 
mann!

Porten 
skal være 

hektet av om 
vinteren, men 

hektet på og lukket 
om sommeren.

AV
REISE

SLUTTVASK

AVFALL
Avfall kan kastes i containeren som dere passerte rett etter 
bommen da dere kjørte inn. Her er det én container for 
restavfall (inkludert papir og plast) og én for glass.

Dersom dere vil sponse idrettslaget med pant, står det også en 
bod for panteflasker der.

HUSK!

INKLUDERT I SLUTTVASK:
• Rengjøring av bad/dusj, toalett og vask
• Pussing av baderomsspeil og andre speil
• Risting av tepper og pledd
• Støvsuging av gulv og sofaer
• Vasking av gulvene

Du må selv utføre ovenstående, om du ikke har betalt for 
sluttvask.

ALLER SIST:
• Skru av alle lys (utelyset kan stå på)
• Trekk for alle gardiner / trekk ned rullegardiner på soverom
• Lås med begge nøkler og plasser nøklene i nøkkelboksen
• Lukk grinden om sommeren

FORLAT HYTTA SLIK DU ØNSKER Å FINNE DEN!
www.valdreshytte.no

VINTER:
• Ta ut den hvite stikkontakten til 
   vannpumpen på badet
• Skru bryteren under på “av”
• Åpne springen på kjøkkenet og 
   la vannet renne. Skal stå åpen
• Sett varmeovnene på Snøkrystall-
   merket
• Sett varmekablene på 3
• Skru av varmepumpen med fjern-
   kontrollen

ALLTID:
• Sett varmekablene på 1 (sommer)
• Trekk ut stikkontakten til TV/
   routere/kaffetrakter/microovn
• Tøm peisen og event. ovnen for 
   aske dersom den er helt kald (kan 
   kastes over gjerdet)
• Fyll på med ved i peis og vedkurv
• Fyll opp med vedkubber under 
   benken på svalgangen 
• Sett lys i alle lysestaker
• Legg på nye duker (vask og heng 
   opp event. skitne)
• Rist underlaken og re opp 
   sengene med sengetepper
• Vask komfyr og kjøleskap/fryser
• Tørk av benker og kjøkkenvask
• Støvtørk flater og bord
• Tøm søppel og sett inn ny pose i 
   søppelbøtten
• Fei eventuelt svalgangen og rydd 
   opp ute

FØR DU REISER HJEM



Vi setter pris på om du skriver i gjesteboka som ligger i hytta eller 
legger inn en anbefaling på hjemmesiden vår. Vi blir også glade 

for en anmeldelse av oppholdet ditt i Finn-annonsen.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt:

KARI MEYER
E-post: kari@tamtam.no
Telefon: +47 908 49 441

Takk for at du valgte å feriere på Eventyrhytta og
hjertelig velkommen tilbake!

www.valdreshytte.no

Eventyrhytta
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