1.Sandnes speidergruppe
Stiftet 1914

Informasjon om Melsheihytta
Speiderhytta ligger i Melsheiveien 111 ved det flotte turområdet Melshei i Sandnes kommune.
Hytta:
•
•
•
•
•
•

27 sengeplasser: 4 soverom med 6 køyer, 1 soverom med 3 køyer.
Stor peisestue med spisebord (plass til ca 30) og sittegrupper.
Kjøkkenet med kjøleskap, komfyr, vannkoker, kaffetrakter, mikrobølgeovn og
storkjøkken-oppvaskmaskin.
Bad med 2 toaletter og en dusj i kjelleren.
Garderobe med varmekabler i kjelleren, bruk inngang nede.
Bøttekott med vaskeutstyr i kjelleren.

Uken før du skal dra:
• Få koden til kodelås på kjellerdøra (ta kontakt med hytteansvarlig, se
http://www.1sandnes.no/melsheihytta-1)
Ta med til Melshei
• Alle skal ha med eget laken, selv om de bruker sovepose. Sengene har ikke pute, dyne
eller annet sengetøy.
• Søppelposer. Kjøkkenpapir/tørkerull.
• Ved til eget bruk til peisen inne eller i grua i gapahuken (husk regler for bålbrenning)
Ved ankomst
 Parker på grusplassen ved innkjørselen, det skal ikke parkeres ved inngangspartiet.
 Sjekk at alt er i orden når du kommer, noter ned og informer oss om mangler
 Kontroller at brannvarslingsanlegget fungerer (grønt indikatorlys lyser), informer
deltakerne om rømning og møtested ved alarm (bruk gapahuk-området som
samlingsted)
 Skru opp varmepumpa i stua til ca 21 grader. Sett varmekabler bad og ovner soverom
til ønsket temperatur.
 Bryter for lys/strøm i gapahuken finner du ved døra til vaskerommet i kjelleren
 Flagg finner dere på hylla i gangen oppe nærmest ytterdøra.
 Oppvaskmaskinen må settes i gang ca 50 min før første vask. Selve vasken tar ca 3 - 5
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 og vedlagte sjekkliste. Brukte kluter og
håndklær henges til tørk i bøttekottet.
 Rydd etter dere i gapahuk og utenfor og fjern etterlatenskaper etter aktiviteter (f.eks
spikkefliser)
 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. Ovner
soverom settes til 16 grader.Sett varmekabler i kjelleren på 18 grader (2 termostater
bad/toalett, 1 termostad gang)
 Etterfyll toalett- og tørkepapir ved behov. 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.
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SJEKKLISTE UTVASK MELSHEIHYTTA
BAD/TOALETT
 Speil, vask og dusj: vask med våt microfiberklut
ettertørk med tørr microfiberklut.
 Toalett: vask med våt microfiberklut
 Tøm søppelbøtter
 Flisegulv bad og gang: Bruk microfibermopp (blå). Hvis
ytterdøra på badet har vært i bruk, støvug gjerne før
vask
SOVEROM
 Mopp gulvet med godt oppvridd microfibermopp
STUE
 Støvsug og mopp gulvet.
 Tørk av bordene.
KJØKKEN
 Vask gulv
 Vask ut av kjøleskap og rengjør komfyr
GANG/TRAPP
 moppes/vaskes

