Vaktmesterordning
Trysilfjell Hytteområde
ETTERSYN

En gang pr uke mellom 1. okt og 1. mai, i dagene mandag - fredag.
Ettersyn hver annen uke resten av året.
Hvis det bor folk i hytta, går vaktmesteren ikke inn. Det gis ikke fradrag i
årsavgiften for dette.
Vaktmesteren kan på anmodning hente ut gjenglemte ting og se etter for
eksempel om vinduet er lukket, døra er låst og komfyren slått av. Dette
faktureres ekstra.

VARSLING

Hvis det blir oppdaget uregelmessigheter, varsles hytteeieren pr telefon eller
mail med en gang. Hytteeieren bestemmer hva som skal gjøres. Ytterligere
arbeid kan utføres etter avtale med eier og faktureres særskilt.

VARME AV OG PÅ

Vaktmesteren slår av og på varmekabel og annen nødvendig varme. Foran
besøk setter vaktmesteren på ekstra varme etter følgende kriterier:
For weekendbesøk (fredag – søndag) ber vi om beskjed før kl. 13.00 torsdag.
Ankomster mandag – torsdag må gis beskjed om senest kl.13.00 samme
dag. Alle disse bestillingene gjøres via webapplikasjonen «meld din ankomst»
på hjemmesiden vår. Bestillinger etter disse tidspunktene vil bli fakturert
ekstra.

SNØ PÅ TAKET

Vaktmesteren varsler hvis det er så mye snø på taket at det bør måkes.

SNØMÅKING

Vaktmesteren kan måke snø fram til hytta. Dette faktureres særskilt.

KONTROLLISTE

Kontrolliste over utført arbeid legges inn på hytta når året er slutt.

PRISER (eks. mva)
(2022)

Tilsynsordningen:
Hytter under 140 m2
Hytter over 140 m2
Varmepåsetting (ringt etter frist)
Utlevering av nøkkel etter kontortid
Snørydding manuelt u/freser
Snørydding manuelt m/freser
Div. oppdrag, manuelt arbeid

ANSVAR

Trysilfjell Utmarkslag SA er ansvarlig for at eiers nøkkel ikke kommer i
urettmessige hender.

kr 2.650,kr 3.265,kr 405,kr. 580,kr. 550,- pr. time
kr. 740,- pr. time
kr. 550,- pr. time

Trysilfjell Utmarkslag SA har ikke ansvar for skader m v som kan skje mellom
hvert tilsyn.

2420 Trysil Tlf 62 44 94 00
utmark@trysil.com
www.utmarkslaget.no

