
Utleie av Duddelibu

Trondheim studentspeidergruppe

Oppdatert 29. august 2022

Hytteschæf Bjørnar Kaarevik
(kontakt: 47376240, bjornar@tssg.no)

Betaling Enten via vipps eller faktura. Vippsnummer er
557349 og betaling skal være sendt seneste en uke etter opphol-
dets slutt. Faktura skal være betalt senest to uker etter at den er
sendt ut. Merk betalingen med leietakers navn og leieperioden,
gjelder både faktura og vipps.

Prisliste
TSSG Speidere∗ Andre

Per natt 25,- 50,- 75,-
Min. per helg 0,- 600,- 600,-
Min. per natt 0,- 300,- 300,-

Hyttens koordinater 63° 16.958’ N, 10° 54.283’ E

Veibeskrivelse Hytta er å finne på Google maps. Den ligger
knapt fem mil fra Trondheim sentrum. Parkeringsplassen dere
kan bruke ligger langs Fv963 fra Hommelvik, på høyre side, like
etter vannet Haukåtjenna. (Koordinater 63° 17.064’ N, 10° 54.604’
E.) Ikke kjør lengre inn med bil.

Fra parkeringen tar det 5–10 minutter å gå til hytten. Dere
kan følge veien cirka 500 meter til den ender, og så gå femti me-
ter mot venstre (sørøst). Da kommer dere forbi brønnen, og til
hytten. Sjekk kartet lengre bak.

Det er vanligvis dyp snø på vinterstid.

Oppvarming Vi har en fjong klebersteinsovn til oppvarming.
Fyr forsiktig den første halvtimen, og ikke overfyll med ved. Ov-
nen bruker lang tid på å bli varm, men den holder også lenge på
varmen. Bruk tørr ved fra boden. Aske kan tømmes bak utedoen.

Gass og belysning Det er solcelleanlegg på hytta, for øye-
blikket under installasjon. Det er derfor lys ganske mange plas-
ser i hytta, men ikke overalt. Strømmen skrus på ved å trykke på
knappen "Hovedbryter AV/PÅ" på regulatoren oppe på hemsen.
Strømmen er på hvis det går piler fra batteriet til lyspæren på
displayet.
Gassen står i boden, og må kobles på ved ankomst. Husk å skru
av gassen og koble fra ved avreise!
I annekset må det benyttes oljelamper eller medbrakt belysning.
Parafin til lampene finnes i liten hvit og stor rød kanne i utstyrs-
boden.

Drikkevann Vi har en brønn med drikkevann noen timeter
foran hytten, i den retningen du står om du skuer utover fra
dørkarmen. Bruk metallbøttene som står ved ovnen. (De er kun
til drikkevann.) Brønnen fryser om vinteren, men det er bare å
hakke den opp. Brønnhuset må noen ganger graves ut av snøen.

Mat Dere kan bruke krydder og sukker som står på kjøkkenet.
Ikke bruk av annen mat som står på hytten. Te- og kaffekjeler
er merket med lapper. Ikke legg igjen mat på hytten. I boden er
det øverste skapet musetett. Heng opp mat som ikke får plass i
skapet.

Sengeplasser og innesko Deremå hamed soveposer. Hytten
har senger med madrasser og puter. Tøfler anbefales sterkt.

Bål Det er kun lov å fyre bål på bålplassen bak hytta. Her er
det kun lov å fyre med medbrakt ved. Dersom det fyres bål med
ved fra hytta, eller på andre plasser enn bålplassen, blir det ilagt
et gebyr på 2000 kr.

Utedo og vannlating Utedoen ligger like på nedsiden av hyt-
ten. Herrene kan benytte seg av det godt skiltede området til
høyre for utedoen ved mindre omfattende affærer.

Badstu og kurbad Badstuen er vedfyrt, så vær forsiktig. Det
er lurt å sette en stor gryte med vann på ovnen i badstuen om
dere fyrer opp, så har dere til vask seinere. Ikke ta med plastbøt-
ter og annet som kan smelte i badstuen.

Kurbadet ligger på myra bak hytta, utenfor stueveggen.
Husk å sette på lokket igjen etter bruk.

Bord Bordene kan settes sammen til et langbord. Hvis det ikke
står en benk under vinduet ligger det en ekstra benkeplate på
hemsen. Det minste bordet kan heves, slik at det blir like høyt
som spisebordet.

Kluter og kopphåndduker Disse finner du i skuffen til høy-
re på kjøkkenet. Skitne kopptuer og kopphåndduker må dere
ta med tilbake, vaske, og levere til hytteschæfen sammen med
nøklene etter turen.

Røykvarsler Det henger røykvarsler på hemsen (på stolpen
ved stigen), og på kjøkkenet, over vannbøttene. Sjekk at batte-
riene er satt inn og at de virker.

Avfall Avfall kan dere kaste i konteinere som ligger ved ho-
vedveien, et lite stykke tilbake retning Hommelvik, på venstre
side. Alternativt ta det med tilbake til byen.

Obs! Duddelibu er en privateid hytte, ikke en koie. Vi håper
dere kan huske på dette også utover kvelden... Når dere reiser
skal hytta se ut som den gjorde da dere kom. Gjenstander som
ødelegges må erstattes, og ekstra renhold i etterkant blir belastet
leietager (500 kroner per påbegynte time).

∗Betalende medlem av en speidergruppe.
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Utsjekk

Leietaker:

Telefon: E-post:

Innsjekk (dato med år): Utsjekk:

Antall besøkende: Total pris:

Sjekkliste før avreise:

f Varm vaskevann i tide!

f Ta oppvasken

f Rydd ut alle personlige eiendeler

f Rydd ut alle matrester

f Tørk av bordet, kjøkkenbenken og gassblussene

f Kost golvet på utedoen

f Kost golvet og rydd badstuen

f Rydd uteområdet

f Tøm ovnen for aske

f Kløyv litt opptenningsved

f Fyll vedkurven

f Skriv i hytteboken

f Kost og vask golvet på hytten

f Sett stearinlys i alle stakene

f Tøm vannbøttene og sett dem opp ned

f Ta ut søppel fra hytta og utedoen

f Sett i nye søppelposer

f Steng av gassen

f Skru av strømmen

f Åpne luftventilene

f Lukk alle vinduene

f Lås dørene

Info til hytteschæfen:

f Få/ingen stearinlys

f Lite/tomt for gass

f Lite/tomt for dopapir

f Kun én strek på batteriet

• Andre mangler:

• Noe ødelagt:

• Kommentarer:
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