
HYTTEREGLER 

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps/ Hyttekomiteen, 09.11.2014 

  
Alle fastboende medlemmer av Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps kan søke om å leie 

Røde Kors hytta i Reindalen eller hytta i Brucebyen. 

Hytter tildeles etter søknad og trekning. 

Prisen er kr 150,- per døgn for inntil fire personer og kr 300,- for fem og  flere personer. Dette 

innbetales til konto 4778.55.77740 og merkes: «Leie hytte –dato – navn.» . Kvittering for 

innbetalt leie må forevises for utlevering av nøkkel. Ut-/innlevering av nøkkel avtales med 

koordinator og skal skje i kontortiden på depot.  

 

Søknad om leie av hytte sendes pr e-post til koordinator@lrkh.no innen onsdag kl 12:00. 

Søknad må inneholde navneliste på hele turfølget. Resultat av trekning blir offentliggjort pr 

mail til søkerne. 

 

Urinering på hushjørnet er uhygienisk og skjemmende og skal IKKE forekomme, verken fra 

hunder eller mennesker.  

Se oppslag på hytta om ren side, skitten side og pissepinnen.  

 

Det skal kun fyres med ved i vedovnen. 

  

TA MED: 

 Ved 

 kjøkkenhåndklær og kluter 

 doposer 

 stearinlys og fyrstikker 

 batterier til fem røykvarslere (Reindalen 5 stk 9V, Brucebyen 2 stk 9V)), en 

halogenlampe (3 stk D)  

 

NÅR DU SKAL HJEM: 

 Rydd, fei og vask etter deg. Ikke sett igjen vaskemidler eller annet. Utslagsbøtten 

tømmes ved pissepinnen 

 IKKE ETTERLAT MAT! Dette tiltrekker isbjørn. 

 Ta med all søppel etter deg, søppel sorteres og leveres i restavfall og gjenvinning.  

 Ta med dosekken til byen og kast i merket container ved hundegården. 

 Fyll vedkassen etter deg. Sørg for å klargjøre godt med opptenningsved. 

 Tøm ovnen for aske og sett ovnsdøren på gløtt/ lufting/ helt åpent avhengig om det er 

varme igjen i ovnen. Asken tømmes ved pissepinnen, grav over snø. 

 Sett i nye stearinlys etter deg.  

 Steng av gassen, men ta ikke av ventilen på flasken. 

 Ta med gassflasken tilbake til depot dersom den er tom og meld fra til koordinator. 

 Sjekk at alle vinduer er lukket og at ventilene er litt åpne, og trekk for gardinene. 

 Meld fra til koordinator om skader, mangler eller andre forhold som neste bruker kan 

dra nytte av.  

 Skriv i hytteboka. 

 FORLAT HYTTA I DEN STAND DU SELV ØNSKER Å FINNE DEN 

 

Dersom hyttereglene ikke blir fulgt og du ikke etterlater hytten i tilfredsstillende stand, kan du 

bli ekskludert fra å få leie hytten igjen resten av sesongen. 
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