
 Godeset speidergruppe 
Vesterlen krets av Norges Speiderforbund 

Organisasjonsnummer 992 222 484 

 
 

Dette skjema i utfyllt stand (alle felter) leveres sammen med nøkkel og evt. tomme gassflasker til:Godeset speidergruppe v/ Kjetil 

Sævareid, Ofolskroken 16, 4034 STAVANGER. Tlf. 51 80 14 97 / 922 83 858. E-post: kjetil.saevareid@gmail.com  

Instruks om bruk av toalettet: 
 
Etter hver bruk som krever 
toalettpapir skal det kastes litt bark 
eller biostrø oppi toalettet.  Er det 
tomt for bark/biostrø, skal dette 
noteres på rapportskjema før dette 
returneres. 
 
Det er tillatt (og oppfordres til) å 
kaste våt-organisk materiale (f.eks. 
matrester) i toalettet.  
 
Det er strengt forbudt å kaste ikke-
nedbrytbart materiale (sanitærbind, 
plastemballasje o.l.) i toalettet. Dette 
skal i bosset og tas med hjem. 
 
Vennligst informere alle deltakere 
om alle forhold rundt bruk av 
toalettet ved ankomst til Totembu. 
 
God fornøyelse! 

Instruks om bruk av kjøkkenet: 
 
Nytt kjøkken er installert på Totembu oktober 2007. 
Vennligst behandle kjøkkenet som om det var ditt eget. 
Kjøkkenet skal, som hytta forøvrig, rengjøres skikkelig 
etter bruk. 
 
Kjøkkenet har avløp fra vask til utsiden av hytta. Pass 
på å fjerne matrester fra oppvask slik at disse ikke setter 
seg i avløpet. Det er innlagt vann til kran på kjøkken. 
Vann kobles til v.h.a. slange til regnvannstank på 
utsiden. Husk å stenge utvendig kran og koble fra 
slange når dere reiser. 
 
God fornøyelse med bruk av et flott kjøkken! 

Rapportskjema speiderhytta TOTEMBU 
 

Leietaker:   
Dato fra/til:  Antall deltakere (skriv inn):   
Ansvarlig leder:  Telefon:    

 
Før du drar til hytta må du (kryss av): 
� Ta med drikkevann 
� Ta med tørkehåndkle og kluter til oppvask 
� Ta med tørkerull 
� Ta med grytekluter 
� Ta med hyttenøkkel 
� Ta med stearinlys 
� Ta med fyrstikker 
� Ta med gulvfiller til vask av gulv 
� Ta med førstehjelpssaker (førstehjelpsskrin på Totembu brukes kun 

dersom en selv har gått tom) 
 
OBS! Parkering av biler skal skje på veiskulder på venstre side av veien 
(retning Vier). Parkeringsplassene som er anlagt på høyre side er private. 
 
Dette må du gjøre når du kommer til hytta (kryss av): 
� Informere deltakerne om brannrutiner inklusiv møtested ved brann (flaggstangen) 
� Informere deltakerne om at madrasser ikke skal tas ut av sengene (rengjøring unntatt) 
� Notere ned mangler/skader dere fant når dere kom til hytta 
� Skru på solcelleanlegget når det blir behov for belysning (se oppslått instruksjon på batterikassen over trappen). Det 

er strengt forbudt å fikle med anlegget. 
 
Dette må du sjekke når du reiser fra hytta (kryss av): 
� All mat er tatt med hjem (kjøleskap skal være helt tomt). Dette gjelder også tørrvarer og hermetikk. 
� Alt er rengjort inkl. toalettet. 
� Bossekker er tatt i retur og lagt i hyttecontainer eller tatt med hjem. 
� Alle vinduer er lukket og gardiner er trukket for. 
� Uteareal er ryddet. Spikking er tillatt innenfor stokkene rundt bålplassen. Dersom det 

foregår spikking utenfor dette området, må fliser etc. ryddes. 
� Det er skrevet en hilsen fra dere i hytteboka. 
� Solcelleanlegget virker. 
� Det er ved inne i hytta. Ta inn en uåpnet sekk dersom dere har brent opp alt dere har 

åpnet. 
� Kran på regnvannstank er stengt og slange er koblet fra. 
� Slange fra gasskomfyr på kjøkken er koblet fra gassbeholder  
� Kanoer er tatt på land og lagt slik at bunnen vender opp 
� Gapahuken er ryddet og rengjort 
 
Når vi forlot hytta var det nok til neste leietaker av (kryss av): 
� Oppvaskmiddel 
� Gulvvaskemiddel 
� Toalettpapir 
� Bossekker 
� Gass. Det skal alltid være en full flaske på hytta. Tomme flasker tas i retur. 
� Bark eller biostrø til toalettet 
 
Vedsekker: 
Vi har brukt ___ stk. vedsekker (en åpnet ny vedsekk = en brukt vedsekk). For disse betaler vi kr 150,- pr. stk (legges til 
leieprisen, se faktura). Etter at åpnet vedsekk er lagt inn i hytta, er det ___ stk. vedsekker igjen. 
 
Ellers manglet/savnet vi: 


