HELKANSÆTER

Helkansæter ligger idyllisk plassert i Trondheim bymark. Hytta har ikke overnatting
inne, men har et flott uteområde med plass til telt og lavvoer. Området har også
benker og bålplass. Hytta har strøm og det er toalett ved inngangen. Det er ikke
innlagt vann, men det er en brønn med overflatevann. Brønnen kan bli tørr om
sommeren og høsten, og drikkevann bør uansett bli tatt med da vi ikke kan garantere
for kvaliteten på brønnvannet som drikkevann. Nøkler til brønn og toalett henger i
gangen utenfor kjøkkenet. Oppvarming er med vedfyring (vedovn i gangen og peis i
stua), i kjelleren er det ved for oppvarming inne.
Helkanseter er godt egnet til for eksempel skoleavslutninger, fødselsdager,
seminarer og ulike kveldsarrangement.

1.etasje
• Gang/vindfang
• Stor stue/oppholdsrom m/5 langbord, flere langbenker og peis
• Kjøkken
Ø Vedbu i kjelleren
Ø Vaskeutstyr i kjelleren og i gangen ved kjøkkenet
Kjøkken og kjøkkenutstyr
• Kjøkkenet er utstyrt med komfyr, kjøleskap,
kaffetrakter, og vaffeljern.
• Det er kasseroller/steikepanne og en del utstyr til
matlaging.
• Det er en del kopper/glass og bestikk + en del små

plasttallerkener, men ved større
grupper blir leietaker tilrådd å ta
med dette selv.
• Kjøkkenhåndklede,
oppvaskklut og gulvklut må
leietaker ta med selv.
Uteområdet
• Stor plass til telt og lavvoer
• Tilrettelagt bålplass
Priser

For lengre leieperioder: ta kontakt med kretskontoret.
I utgangspunktet er et leiedøgn definert som kl.16 til kl. 16 dagen etter. Egen
avtale gjøres i mail til kretskontoret.
Eventuell avbestilling eller endring må skje minst en uke før utleiedato.
Dersom dette ikke overholdes kan leietaker blir fakturert for inntil samme sum
som leien.
OBS! Ved ikke tilfredsstillende vasking/rydding etter leie vil faktura på
tilsvarende beløp som leiepris bli tilsendt.

Velkommen som leietaker
i Sør-Trøndelag krets sine hytter i Trondheim bymark

☺
Kontaktinformasjon:
Epost:
Besøksadr:

sortrondelag@scout.no
Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund
Neufeldtsgate 3
7030 Trondheim
Hjemmeside: www.speidereventyr.no

