Utleieregler for
foreningshytta ved Lillevann.

1. Hytta er primært beregnet brukt til foreningas aktiviteter og av foreningas medlemmer
m/familier. Sidemedlemmer i foreninga sidestilles som ikke medlemmer.
2. Det er mulig for andre organisasjoner/foreninger tilknyttet NJFF å leie hytta hvis den er ledig.
3. Langtidsleie skal avklares med leder i ØJFF.
4. Leietaker er ansvarlig for skader utover vanlig slitasje på hytte, innbo, båt og tilstøtende ting.
5. Leietaker skal før hytta forlates etter endt leieperiode, sørge for at alt nødvendig renhold
innvendig og utenfor er gjort. Alt av søppel skal tas med og kan plasseres i container ved
Øvergård Montessoriskole. Toalett tømmes av leier ved opphold lengre enn 20 persondøgn
(personer x døgn). Husk at man forlater hytta i den tilstand man selv vil finne den.
6. Hytteansvarlig fører protokoll over utleie.
7. Eksterne leietakere skal signere på leiekontrakt.
8. Fakturering av leie skal gå via kasserer i ØJFF. Hytteansvarlig sender epost med navn,
tidsperiode og beløp til kasserer for fakturering.

Hytta har 10 sengeplasser (5 køyesenger med madrass). Sengetøy eller ren sovepose må
medbringes av den enkelte.
Kjøkkenkroken har koketopp med 4 gassbluss, utstyr og bestikk til 15 personer.
Solcellestrøm til belysning (Se egen instruks for bruk av solcellepanel).
I uthuset (dør til venstre) er det ved til fyring i hytta og aggregat for utstyr som trenger 220V.
Toalett (utedo) finner en bak og til venstre for uthuset.
Til hytta hører det også til en båt som kan brukes etter behov. Årene står i uthuset.
For å fiske i vannet følges statens regler for innlandsfiske. Det er hovedsakelig ørret i vannet,
men også en liten forekomst av røye.
Utleiepriser pr døgn:
● Alle medlemmer unntatt sidemedlemmer
kr 200,● Organisasjoner/foreninger tilknyttet NJFF kr 700,● Langtidsutleie forhandles spesielt.
● Skoler og barnehager tilhørende i Øverbygd låner hytta vederlagsfritt.
● Alle medlemmer i styret og alle utvalg i foreninga låner hytta vederlagsfritt.
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