
Kjære leietaker av Ingerstua, Nordhue 
Pr 310319 

 
Dette er en informasjon vedr. hvordan nøkler, hytterapport, betaling og hytte skal behandles/forlates. 
 
Du/dere har reservert hytta ei helg, noen ukedager eller en kombinasjon. Hvis dere ønsker å avbestille må det gis 
beskjed senest 14 dager før dere skal på Ingerstua. Hvis avbestilling ikke har skjedd innen tidsfristen må dere betale 
minstepris for hytta. (Se nettsiden for leiepriser) 
 
Nøkler fås tilgang til ved henvendelse til hyttefut. Avtal med denne hvordan nøkler hentes og leveres tilbake.  
 
Når hytta forlates skal hytterapport fylles ut senest 5 dager etter at hytta er forlatt. Vær nøye! Benytt elektronisk 
hytterapport på nettsiden. 
 
All søppel tas med hjem, eller kastes i søppelcontainer cirka 500 meter nord for bomstasjon nede ved  
riksveg 25.  
 
Leietakere må selv ta med oppvaskhåndklær, oppvaskkluter, søppelsekker og toalettpapir. 
 
Overnattingsprisen på hytta er oppdatert på nettsiden. 
Betalingen for leie gjøres så raskt som mulig etter endt besøk, senest 5 dager etter retur fra hytta, til konto:  
Guttelaget Mjølner, kontonummer: 1820.32.40119 
 
Inne i uthuset oppe på Borgen finnes det ved i form av hele stokker, det er buesager og økser i uthuset. 
Toalett (utedo) er rett nord-øst for Ingerstua, det er også utedo inne i uthuset på Borgen. 

 
Drikkevann er fra brønnhull utenfor Borgen, mellom Stallstua og uthuset, der hvor det henger en slange ut fra veggen. 
Vannet får dere ved å åpne det grå metallskapet, sette støpsel inn i stikkontakt, og holde den grønne knappen inne, så 
kommer vannet etter noen sekunder. 
 
Hytta har sengeplasser og madrasser til 9 personer, i tillegg er det 2 soveplasser på sofa, sovepose eller komplett 
sengetøy må dere ta med selv. Kjøkkenkroken har en hybelkomfyr med 2 plater og liten stekeovn (stor kokeplate 
virker ikke samtidig med stekeovn), samt det som trengs av servise, bestikk, kjeler osv til 12 personer. 
 
Hytta har strøm, hovedbryter for strøm er i sikringsskapet i gangen, og skal være skrudd av når det ikke er noen på 
hytta. 
 
Det er ikke tillatt med hund, katt eller andre dyr innendørs på hytta. 
 
Hvis vegen blir sperret av en eller annen årsak til Nordhue, for eksempel biler som står fast i snøen, så bes dere om å 
ringe 974 85 350 så raskt som mulig. Dette er ikke et nødnummer, bare vakttelefon til brøytemannskap i Løten 
Almenning, og for å forhindre trafikkproblemer ved brøytingen. 
 
Det er ikke bilveg helt frem til hytta, vegen stanser ved antennemasta snaut 300 meter fra hytta. 
 
Turansvarlig skal sette seg inn i branninstruksen som henger på hytta. 
 
Forlat hytta i den stand dere ønsker å finne den. Renvasket og med full vedkasse. Veden skal kappes og kløyves så 
den passer til ovnene. Hvis ikke hytta er forlatt i tilfredsstillende stand vil dere bli fakturert med kr 1.000,- pr. time for 
vask og rengjøring + kjøring. 
 
 
Vi ønsker dere et hyggelig opphold. 
 
Med hilsen Hyttestyret ved fut. 
 
 
Nettsiden til speiderhytta Ingerstua på Nordhue finnes på http://ingerstua.mjolner.org  

http://ingerstua.mjolner.org/

