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Instruks

Kjære hyttevalct - velkommen til Hellashytta!

1. Heis flagget! (Flagget ligger i den gamle stua - også
kalt klubbrommet!)

2. Åpne for vinduslemmene mot lysløypa. (De øvrige etter
behov)

3. Start omgående oppvarming av vann i kjele til
servering av kakao "rett i koppen" og buljong.

4. Oppvasken growaskes før den dampkokes i kjelen.
Viktig: Følg instruks for dampkoking av oppvasken.

5. Fyr i ovnene under årstiden; vår, høst og vinter.
6. Tenn på stearinlys på bordene.
7. Plasser vaffeljernet på komffren. (Følg instruks for

vaffelsteking.)
8. Sjokolade legges i disken for salg.
9. Syltetøyglass står i kjøleskapet. Syltetøyet plasseres på

serveringsdisken med skje for selvbetjening til de som
kjøper vafler.

10. For "kaffekoking"- benytt kaffetrakler ved salgsdisken.
(Følg instruks for kaffetrakterne).

1 1. Bruskasser står i kjelleren.
12. Rydd av og tørk bordene etter behov.
13. Tørk av gulvene etter behov.
T4. Papir og papp brennes i ovnene.
15. Se etter at det er reint og ryddig på toalettene.

Se baksiden!

Hilsen hyttestyret
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Dagens økt er over - opprydding og låsing:

1. Ta ut støpsel til kaffetrakter.
2. Ta ned flagget, som legges i klubbrommet.
3. Fyll opp kassene med ved.
4. Rydd vekk sjokoladen fra serveringsdisken.
5. Søppel, som ikke brenner, t&t du med hjem og kaster

det i våt- eller rest-avfall.
6. Vask gulvene - sett vaskeredskap på plass.

7. Tørk av benker og komffr.
8. Steng hovedkrana påpropanflaskene.
9. Lemmene settes på plass for vinduene. Kontroller at de

er riktig skrudd fast! (Det må ikke være frigang mellom
beslag og lemmene)

10. Redskap (spade, kost og lignende) må ikke stå ute, men
settes inn i hytta.

1 1. Dagens salg skrives inn i boka og pengene settes inn på
konto i DnB Nor rr.: 2200 66 35508. (Konvolutter i
skapet er til transport av pengene og info om oppgiøret)

12. Lapanelovnene stå på. (Temperaturen på panelovnene
skal ikke reguleres).

13. Slukk alle lys og pass phat døraut til vedskjulet er
stengt innenfra med slåen.

14. Påse at alle vinduer er lukket.
15. Ikke lås dørene på utedoene. (De skal stå ulåste).
16. Påse at vedovner kan forlates forsvarlig.
17. Ta en siste sjekk før du låser ytterdøra.

Takk for fiott utført dugnød på Hellashyttø!

Hilsen hyttestyret
Karl Erik Solberg - Mobil.tlf.:9088-0369
Jan Nyrønning; Tlf 32-838643, Mobil tlf.4723-3448

Se forsiden!


