
  Avdeling 028 Raufoss 
 

Regler for leie av FLT avd. 28 Raufoss Leilighet på Beitostølen 
Leiligheten er medlemmenes eie, og leietager må behandle leiligheten som sin.  

 

Hva må du bringe med selv til leiligheten. 

 Glasshåndklede og oppvaskklut. 

 Tørkepapir og toalettpapir. 

 Ved for peiskos. 

Søppelhåndtering 

Vi har søppeldunker utenfor leiligheta, men bruk helst ikke 
disse dunkene. Dere kan kaste søppel i konteiner oppe ved 
«Kjøkken og interiør» som ligger rett ovenfor leiligheta. Det 
er også mulig å kaste søppel nede på Miljøstasjonen nede 
på høyre side etter campingplassen. Denne plassen er også 
åpen på  søndager.  

Om dere MÅ benytte søppeldunkene så ligger sekker i boden. Og skal benyttes, hvis ikke så blir ikke søppel  

tømt. 

 

Rengjøring 

Leiligheten skal selvfølgelig vaskes og rengjøres etter bruk.  

Vaskemiddel til oppvaskmaskin og til rengjøring av gulv, bad og kjøkken finnes i leiligheten. 

Kjøleskap og komfyr skal tømmes og vaskes etter bruk. 

Spesielt viktig er det med sluket i dusjen, DETTE MÅ RENGJØRES.  

I disse koronatider er det viktig å tørke av dørhåndtak også. 

Forlat stedet i den stand du selv ønsker å finne det.  

 

Generelle regler 

Det er en selvfølge at det ikke røykes inne, men nytes ute i frisk luft. 

Husdyr er ikke tillatt i leiligheten. 

I sameiet (huset) er det 5 boenheter, så det må tas hensyn slik at det ikke bråkes, eller at man på annen 

måte er til sjenanse for naboene. Overtredelse medfører at det ikke leies ut senere til de som får klage. 

Hvis det skulle bli påført skader på leiligheten som medfører bruk av forsikring, så er egenandel på 

forsikringen kr. 10.000,- noe som leietaker kan bli holdt ansvarlig for. 

 

Ved avreise 

Ved avreise skal alle vinduer lukkes, dørene til soverom skal stå åpne, radiator under vinduet i stuen settes 

til 2 på regulatoren og varmekabler på bad settes til 15 grader.  

Ytterdør låses og nøkkel settes tilbake i kodeboks og koden er den samme når den henges tilbake. 

Vi ønsker at leietagere skriver i gjesteboken, slik at historien kan bevares. 

 

Avdelingsstyret ønsker dere et fint opphold. 

Sort sekk for 

restavfall 

Matavfall skal 

i papirsekker 


