
Regler for bruk av Solstua
– unntaksregler som følge av koronaviruset

Dette MÅ leses ved adkomst før videre bruk av hytta.

1) Vi forutsetter at besøkende er kjent med og følger generelle anbefalinger fra 
Folkehelseinstituttet og myndighetene.

2) Ingen som har symptomer på luftveisinfeksjon eller av annen grunn føler 
redusert allmentilstand tillates adgang til hytta. 

3) Hytta forutsettes grundig rengjort av alle grupper som besøker den. Friluftsklubben 
inspiserer/rengjør ikke mellom hvert besøk og kan derfor ikke garantere kvaliteten på 
renholdet som er gjort. Ved tvil anbefales vask av overflater og inventar også ved 
ankomst.

4) Sørg for å ha varmt vann tilgjengelig for håndvask.  Såpedispenser er plassert på 
kjøkkenet. Antibac er også plassert ut på hytta, men merk at det ikke erstatter en god 
håndvask. 

5) Alle besøkende må ha med eget laken (helst stretchlaken) og sette dette på sengen før 
bruk av egen sovepose. Sengene er 75 x 200 cm, og 90 x 200 cm. Bruk eget tøy som 
hodepute. Tepper og pledd på stedet må ikke brukes i sengen.

6) Det kan komme turfolk som ønsker å komme inn for å se på hytta. Det er det 
IKKE under noen omstendigheter muligheter for nå. Dere har ansvar for at 
ingen andre enn de som skal overnatte kommer inn i hytta. ALLE BESØK SKAL
VÆRE BESTILT PÅ FORHÅND.

7) Husk å bruke kokende vann til oppvask. Når hytta forlates skal alle gulv vaskes.  
De fremlagte teflonklutene settes inn med antibac og brukes til å dra over alle 
bordflater, og alle dørhåndtak i hytta før avreise. Ta med klutene i avfallet som bringes
hjem fra hytta. 

8) Er det spørsmål underveis kan Friluftsklubben kontaktes når som helst under 
oppholdet på telefon 936 17 068. Husk å levere inn rapportskjemaet etter besøk, senest
påfølgende virkedag. Dette er svært viktig for oss når det gjelder informasjon til de 
neste besøkende.

Til tross for litt strenge regler i en nå vanskelig tid håper vi på et godt opphold på 
hytta!


