
Praktisk informasjon om hytta



BELIGGENHET

Norefjell vest, mellom Haglebu og Tempelseter, 960 m.o.h., i tregrensa. Flott turterreng både sommer og vinter. Bare 100 meter til 
"snaufjellet". Merkede turløyper sommer og vinter. Viser til turkart og mer info:  www.skihaglebu.no http://www.eggedalturlag.no/

AVSTANDER

Fra Oslo til hytta er det ca 15 mil (ca. 2 ½ times kjøretid). Anbefaler avreise fra Oslo før kl 14 (for å unngå køtid). 

Viser til egen veibeskrivelse. 

Bilvei hele året til parkeringsplass. Sti fra p-plass til hytta: ca 10-15 minutter. Stien er merket med «NRKF-hytta» skilt. 

Vinter: Ta med ski/truger og hodelykt . Nye leietakere anbefales å reise opp i dagslys. Skyss med snøscooter kan bestilles hos Halvor Klev  
tlf. 90641607/32713353, evt. Svein Berg, mobil 90 18 70 25 (ca kr 700).

Sigdal kommune salter ikke veiene vinterstid, men strør med sand. 

GPS koordinater:

Breddegrad = 60 ° 18´ 85     N= 60,30236 grader
Lengdegrad =   9 ° 17´23.9    E =   9,28996 grader

ANNEN TRANSPORT ENN MED EGEN BIL

Time Ekspressen fra Oslo til Åmot. Finn avgang som har korrespondanse med buss til Eggedal sentrum og taxi videre til hytta. 

ELEKTRISK OPPLEGG/OPPVARMING

220V strøm. Hytta er utstyrt med panelovner som blir fjernstyrt fra ”TF-kontoret” og sørger for at hytta har ca 18 grader ved ankomst. 
Oppvarming utover dette er basert på vedfyring. 

MÅ MEDBRINGES
Sengetøy (laken, dynetrekk, putevar ), håndklær, kjøkkenhåndkle, vaskeklut til kjøkken/bad, tørkerull, toalettpapir og 
opptenningskubbe/opptenningsbrikker. 

PRAKTISK INFORMASJON

http://www.skihaglebu.no/
http://www.eggedalturlag.no/


KJØKKEN

Det ble satt inn nytt kjøkken, vinter 2015. Kjøkkenet er godt utstyrt med bl.a. kaffetrakter, vaffeljern, mikrobølgeovn, brødrister osv.  

NB: Kjøkkenviften må ikke brukes når det er fyr på peisen. Da suges det røyk og flammer ut av peisen og hytta røyklegges….!! (Evt kan et vindu 
åpnes, for å få nok inn-luft). Lukk også dørene til toalettet.

SOVEROM

Begge soverommene har køyesenger. Underkøyene er 110 cm brede og overkøyene 75 cm brede. Det finnes 6 dyner, 4 store puter og6 små 
puter (45X50). Begge underkøyene har dobbel madrass.   

STUE

Vinter 2015 ble det satt inn ny hjørnesofa. I stua er det: to lenestoler, spisebord med plass til 8 personer, peis, DAB radioog TV (parabol fra 
Canal Digital). Har hytta stått tom en periode, kan det etter at TV og dekoder er slått på, ta inntil 20 min før parabolen finner signaler fra 
satellitten. 

Bruk av peisen: NB! For å unngå at hytta røyklegges, må kjøkkenviften ikke benyttes når peisen bruke og dørene til doen må lukkes. Evt åpne 
et vindu for nok inn-luft og god trekk. Se bruksanvisning ved peisen.  

TOALETT/BAD

Hytta har vann fra eget borehull. Trykktanken står på badet, fordi den skal stå frostfritt. 

Panelovnen: Når du forlater hytta, husk å sett ovnen på 10 – 18 grader i den kalde årstiden - vurder kulde og behov for å unngå frost, og la 
skapdørene til vannpumpa stå oppe. 

Varmekabel til vannrør. Se eget oppslag på badet.

Varmtvannskoker (6 liter):  Fylles med vann før strømmen kobles til! Må ikke stå å koke – og slås av etter oppkok til f.eks oppvask (på badet 
kan den evt stå på 38 grader). Slås av om natten! Pass på at vannkokeren aldri går tom for vann – da vil elementet brenne opp. 

Ved avreise: tøm vannkokerne for vann. Om vinteren settes begge på badet, for å unngå frostskade. 

Fritidsdusj: det er satt inn en enkel dusjløsning. Følg egen bruksanvisning på badet. Det må alltid fylles på vann før strømmen settes på og må 
ikke gå tom for vann! 

Snurredo. Følg bruksanvisningen. Merk at det ikke skal tømmes vaskevann (gir for mye fuktighet i kammeret) eller kastes tørkepapir el.l. i do. 

Ved avreise vaskes øvre del av doen (det som er hvitt) og dosetet med klorin. Vifta til snurredoen må alltid stå på, også når man forlater hytta. 

PRAKTISK INFORMASJON 



• For at trykktanken og nedføringsrøret til dokammerne ikke skal fryse,  skal
panelovnen stå på 10 - 18 grader, under den kalde årstiden (vurder kulde og
behov). Skapdørene til vannpumpa må stå oppe.

• Før du forlater hytta: strø en kopp eller to med bark ned i kammeret. I tillegg et
dryss med kompostforbedrer (står i skapet på veggen) . Viktig for å sette fart på
nedbrytingen!  Ikke nødvendig med ”etterfylling” etter hvert dobesøk.

• Hvis problemer med fluer: ta ett dryss med «flue safe» ved ankomst og avreise
(står i skapet på veggen). Dette virker raskt.

• Fullt dokammer: Bruk dokammeret til det er så fullt at det står akkurat opp til
nedføringsrøret. Snurres deretter til tomt kammer (evt rugg kammer for å fordele
massen). Tilgang til dokammer fra baksiden av hytta, hvor man krabber litt
innunder hytta. Kammeret er synlig og har gul isolosjonsmatte.
Se bruksanvisningen fra leverandøren, som henger på veggen.

SNURREDO: PRAKTISK INFORMASJON 



AVFALL

Avfall tas med når du forlater hytta. Aviser og pappesker er også avfall. Det er satt opp containere for søppel oppe ved demningen og nede 

ved riksveien. All mat skal tas med når du forlater hytta. 

Aske tømmes i forbrenningstønna som er plassert ca 15 meter syd for hytta. Den er markert med en oransje pinne, slik at den skal være synlig 

også om vinteren. Bruk sinkbøtta som står i vedboden til å tømme peisen for aske. 

IKKE BRUK STØVSUGER I PEIOVNEN OG IKKE TØM ASKE RETT UTENFOR HYTTEVEGGEN! (har hatt problemer med tett støvsuger og det er 

stor brannfare ved å bruke støvsuger i peisen).

SEVERDIGHETER

Blaafarveværket på Åmot (med dyr om sommeren), Lauvlia, Theodor Kittelsens hjem i Sigdal (aktiviteter rettet mot barn), Hagan, Chr. 

Skredsvigs hjem i Eggedal, Haglebu Fjellkirke (på Haglebu sto siste slag på norsk jord under 2. verdenskrig), Folkemusikksenter og andre 

museer på Prestfoss, Ridesenter ved Tempelseter, Go-cart bane i Sigdal, på Haglebu er det bademuligheter om sommeren og alpinsenter om 

vinteren og Norefjell er det spa, klatrevegg, badebasseng, kanoutleie og skibakker. Viser til perm med brosjyrer på hytta og aktuelle nettsider: 

www.eggedal.no www.eggedalturlag.no http://www.haglebuskisenter.no/ http://www.norefjellsparesort.no/

http://www.visitnorefjell.no/ http://www.kunstnerdalen.no/ http://www.sigdal.no/

WEBKAMERA: webkamera fra Haglebu, som er ca 1 mil unna. webkamera fra Haglebu/Flå 882 moh og her er det webkamera fra flere 

områder: http://www.eke.no/webkameraer

FORRETNINGER  ETC

Eggedal sentrum: dagligvarebutikk (kl 8-18, fredg 8-21), Jernia, byggevarer, bensinstasjon og kafé. Kioskene/kafeene på Haglebu har noe 

kolonialvarer (lite utvalg). Campingen på Haglebu har dusjanlegg med myntautomat. For nøkkel, henvendelse i resepsjonen. 

Åmot: Kiwibutikk med lange åpningstider. Forbehold om endringer i åpningstidene. 

Lege i Eggedal og Prestfoss.  TELEFON LEGEVAKT kontortid: 32 71 03 75.  Etter kl 1500 og helg: 32 71 06 77

RØYKVARSLER OG BRANNSLOKNINGSAPPARAT 

er montert i henhold til gjeldende bestemmelser. 

PRAKTISK INFORMASJON 

http://www.eggedal.no/
http://www.eggedalturlag.no/
http://www.haglebuskisenter.no/
http://www.norefjellsparesort.no/
http://www.visitnorefjell.no/
http://www.kunstnerdalen.no/
http://www.sigdal.no/
http://www.haglebuskisenter.no/vaer-og-webkamera
http://www.skiinfo.no/ostlandet/haglebu/webcams.html?id=9171
http://www.eke.no/webkameraer

