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Informasjon om Melsheihytta 

Speiderhytta ligger ved det flotte turområdet Melshei i Sandnes kommune. Her har det vært 

speiderhytte siden 1. juli 1917, mens dagens hytte ble bygget etter skogbrannen i 1970. 

Adressen er Melsheiveien 111. 

Hytta leies ut til frivillige organisasjoner og lag og vi forventer at leietagerne respekterer at 

dette er vårt område for speideraktivitet og derfor oppfører seg «ordentlig» både når det 

gjelder type aktiviteter og hvordan nærområdene brukes. Vi ber dere respektere våre 

retningslinjer og å ta vare på den fine naturen rundt hytta. 

Hytta har 25 sengeplasser: 3 soverom med 6 køyer, 2 soverom med 2 køyer og ett rom med 3 

køyer. Det er stor peisestue med spisebord (plass til ca 30) og sittegrupper. Kjøkkenet har 

stort kjøleskap, komfyr, vannkoker, kaffetrakter, mikrobølgeovn og storkjøkken-

oppvaskmaskin. I kjelleren er det baderom med 2 toaletter og en dusj. Der finner du også 

garderobe og bøttekott. 

Uken før du skal dra: 

• Få koden til nøkkelboksen (ta kontakt med hytteansvarlig, se 

http://www.1sandnes.no/melsheihytta-1) 

Ta med til Melshei 

• Ved til eget bruk til peisen inne eller i grua i gapahuken (husk regler for bålbrenning) 

• Til kjøkkenet: Søppelposer og søppelsekker. Kjøkkenpapir/tørkerull.  

 

Ved ankomst 

• Parker på grusplassen ved innkjørselen, vi ønsker ikke biler ved inngangspartiet 

• Sjekk at alt er i orden når du kommer, noter ned og informer oss om mangler 

• Kontroller at brannvarslingsanlegget fungerer, informer deltakerne om rømning og 

møtested ved alarm (bruk gapahuk-området som samlingsted) 

• Skru opp varmepumpa til ca 21 grader 

• Bryter for lys/strøm i gapahuken finner du ved døra til vaskerommet i kjelleren  

• Flagg finner dere på hylla i gangen nærmest inngangsdøra 

• Oppvaskmaskinen må settes i gang ca 50 min før første vask. Selve vasken tar ca 3 min. 

ALT dekketøy skal vaskes i oppvaskmaskinen. 

Ved avreise 

• Rydd ut ALT av kjøleskapet og ta med alle matrester 

• Tøm søppel og ta det med deg hjem 

• Tøm peisen for aske om dere har fyrt 

• Vask ut av hytta. Husk å vaske kjøleskap og komfyr og husk skikkelig vask av bad/toalett.  

Se for øvrig oppslag i bøttekottet.  Brukte kluter og håndklær henges til tørk i bøttekottet. 

• Rydd etter dere i gapahuk og utenfor og fjern etterlatenskaper etter aktiviteter (f.eks 

spikkefliser)  

• Husk å ta ned flagget, heng det opp om det er vått, ellers brettes det sammen og legges 

på hylla i gangen. 

• Skru ned varmepumpa til 16 grader og la døren fra stua til gangen stå åpen. Sett 

varmekabler i kjelleren på 18 grader (2 termostater bad/toalett, 1 termostad gang) 

• Sjekk at det er nok toalett- og tørkepapir igjen i papirholderne på bad og toalett. Papir til å 

fylle på finner du i bøttekottet i kjelleren (gi beskjed til utleieansvarlig dersom det er lite 

igjen). 

 

• Til slutt: Slukk lys og lukk vinduer  Lås alle dører, legg nøkkel tilbake i nøkkelboks 


