
 

Velkommen til Seimsetra 

 

 

 

 

Informasjon og retningslinjer for bruk av hytta. 

  



Seimsetra tilhører gården Seim som ligger rett ved idrettsparken i 

Indre Arna. Speiderne i Arna disponerer hytta mot å holde den ved 

like. Alle er velkommen til å besøke Seimsetra og bruke benker og 

området rundt hytta.  

Historie 
Det har vært seterdrift i Reppadalen siden 1700-talet. På 1800-talet 

ble det regulert hvem som hadde rett til å støle her oppe og det var 

gårdene Ådna, Seim og Garnes. Dette er utgangspunktet for de tre 

setrene Ådnasetra, Garnessetra og Seimsetra. På hver av disse 

setrene var det flere seterhus, men bare ett står igjen på hver seter i 

dag. På Seimsetra var det 4 bygninger. Bogasetra som stod her ble 

flyttet og står nå på Ådnatun (muséet i Arna). På 1960-talet brant 

hytta ned og ble gjenreist - så vær forsiktig med ilden. I 2021 ble det 

gjort et stort arbeid for å sette hytta i bedre stand. Lokale bedrifter 

og enkeltpersoner stilte opp med arbeidstid, penger og 

gjenstander/materiell slik at dette ble mulig. 

 

Vi er glad i Seimsetra og vi har ansvar for å  

ta godt vare på den. Vi ber deg gjøre det du kan for at  

det skal være trivelig for alle å komme til seters. 

 

Hvem kan bruke hytta? 
Hyttestyret avgjør hvem som skal få bruke/leie hytta. Kontakt 

jlysebo@gmail.no for avtale. Se mer om dette på 

www.arnaspeider.no  (klikk på «Utleie»)  

Normal pris pr. døgn fra kl. 13.00 til kl 12.00 neste dag = kr. 500,- 

Speidere/speiderfamilier (Arna MSK) betaler ikke og speidere som 

skal på speidertur blir alltid prioritert. 

mailto:jlysebo@gmail.no
http://www.arnaspeider.no/


Praktisk informasjon 

Strøm 
Det er montert solcellepanel på hytta. Dette lader opp et batteri. Når 

batteriet er tomt så er det ikke mer strøm før sola har fått ladet opp 

batteriet igjen. 

1. Skru på hovedbryter rett innenfor ytterdøra.  

2. Skru på brytere for hver enkelt lampe. 

3. Om lyset ikke kommer på sjekker du spenningen på batteriet 

på et panel innerst i stua. Er den under 12 V så er det for lite 

strøm. Er den over 12 V kan du prøve å trykke på knappen til 

høyre på panelet (PÅ/AV). Panelet skal ellers ikke røres. 

Varsle på sms 95873344 (Jarle) / 99538059 (Liv) om noe er 

galt. 

Mobildekning 
Det er dårlig med mobildekning, men SMS går stort sett bra. På 

Ormhaugen og på høyden bak Garnessetra er det bedre dekning. 

Drikkevann 
Vannet i bekken foran hytta kan drikkes direkte når det ikke er dyr på 

beite. Om sommeren når det er lite vann i bekken bør vann kokes 

først, eller dere tar med vann fra Arna. 

Ved og ovn inne 
Ved ligger på kjøkkenet og den kan dere bruke fritt, men vær vennlig 

å ikke bruke mer enn dere trenger for varmen og kosen. Stormfyring i 

ovnen (mye ved og stor trekk) er ikke bra for ovnen og det er sløsing 

med ved. Halvfull ovn og moderat trekk er betre. 

Ikke brenn plast eller oljeprodukter i ovnen.  

Det er OK at det er litt aske og eventuelt glør i ovnen når du forlater 

hytta. 



Bål ute 
Dersom du skal fyre bål ute, så skal det bare gjøres i bålpanne og det 

skal ikke brukes mer ved enn nødvendig. Det er lett å brenne opp 

mange sekker ved i en bålpanne, men det er ikke like lett å bære opp 

ny ved. Litt bålkos er OK, men ikke bruk ved ute for å bli varm. Da er 

det bedre å kle på seg eller gå inn. Har du tatt med ved selv kan du 

selvsagt brenne opp så mye ved du vil. 

Toalettforhold 
Toalettpapir kan du finne i kjøkkenskapet lengst til høyre. 

En «portapotti» av den typen som blir brukt i campingvogner er 

tilgjengelig på hytta, men det er ikke et eget rom for denne.  

Det er OK å tisse i einerbuskene et stykke fra hytta. Om du må 

tømme ryggen så må du bruke portapottien eller gå i skogen til 

venstre for der elva renner ut av Reppadalen. De som bruker 

portapottien er ansvarlig for å tømme den utenfor naturreservatet 

før avreise. 

Bruk av portapotti: 

1. Set deg til rette og dra ut håndtaket som er i front 

2. Gjør det du skal og skyv håndtaket inn igjen 

3. Når portapotti skal tømmes deler du den i to og lar topp-

delen stå igjen i hytta. 

4. Ta med tanken og en spade og gå ut av naturreservatet og 

finn en plass der ingen går. Grav et lite hull, åpne det store 

skrulokket og tøm tanken. 

5. Skyll tanken litt innvendig i bekken nedenfor der den renner 

ut av dalen. (Folk drikker fra bekken ved broen). 



Håndvask/hygiene 
Bruk vaskefat (ikke oppvaskbalje), våtservietter eller gå ned i bekken 

og vask deg der. God hygiene er bra for trivselen og hindrer 

spredning av sykdom (ikke bare covid). 

Stearinlys 
Vi er redde for bruk av åpen flamme. Stearinlys kan brukes med 

forsiktighet av voksne over 18 år. Ellers er det lys fra lommelykt, 

elektriske telys og solcelleanlegg som gjelder. 

Gass 
Matlaging/koking på gassbluss kan gjøres inne, men la apparatet stå 

på metallplate eller murgulv og ikke inn under kjøkkenskapene. Koble 

gassboksen helt fra kokeapparatet så snart du er ferdig å bruke det. 

Når alle i hytta er under 18 år skal det ikke brukes gass uten at dette 

på forhånd er avklart med utleier/speiderleder. Mat kan lages på 

vedovn. 

Søppel 
Papir kan du brenne i ovnen, matavfall som råtner kan du gjemme i 

en einerbusk. Resten tar du med hjem. Dette gjelder også tomflasker. 

Senger og madrasser 
Madrasser er kostbare. Ved fare for sengevæting skal det brukes 

liggeunderlag eller plastlaken. Sko og støvler skal ikke i kontakt med 

madrasser eller stofftrekte stoler.  

Hvis du synes det er på tide å skifte laken kan du finne rene lakner i 

kjøkkenskapet til høyre. Ta med skitne lakner ned til bygda og lever til 

utleier eller varsle om at de ligger på hytta. 

Hemsene 
Det er 2 hemser i hytta. Hvis noen skal sove på hemsen skal de vite 

hvordan rømningsveiene benyttes. På den ene hemsen er det vindu 



og de som skal sove der må ikke være bredere over baken enn at de 

kan komme seg ut gjennom vinduet. Rømningsstige av kjetting ligger 

i en eske på den hemsen. Den andre hemsen har en utgang til hvert 

rom under. 

Brann 
Om brann oppstår må det først sikres at alle kommer seg ut. Forsøk å 

slukke brann med brannslukningsapparatet som står innenfor 

stuedøra. 

Mat 
Mat som du finner i hytta kan du bruke av. Mat som er holdbar i 

mindre enn en måned og mat som er utgått på dato kan du kaste 

eller ta med hjem. (Noen varer som krydder, ketchup, saft og pasta 

kan tåle å stå litt over datoen). ALL mat som står igjen skal samles i 

midterste kjøkkenskapet. I utgangspunktet skal mat ikke settes igjen, 

men noe krydder og noen suppeposer/kakao o.l. kan være greit å ha 

her. Ikke la noe bli tilgjengelig for musene. 

Dette kan du forvente å finne på hytta 
 4 madrasser (2 senger med bredde 90 cm og 2 litt smalere og 

tynnere madrasser på benk langs vegg. 

 3 liggeunderlag 

 Hemser med plass til mange liggeunderlag. 

 Bestikk, kopper og tallerkener (både papp og melanin/plast) 

 Gassbluss (kokeapparat) og noen tilhørende gassbokser. 

 Vedovn inne som det kan kokes på og bålpanne ute. 

 Ved. 

 Kortstokk, yatzy og et brettspill eller to. 

 Oppvaskbaljer, kost og oppvaskmiddel. 

 Gryter, stekepanne, boller, visp, øse, grønsakkniver, 

ostehøvel, skjærebrett… 

 Toalettpapir 



 Rene lakner 

 Litt krydder (salt/sukker/pepper…) 

 Spade 

 Portapotti (transportabel do) 

 

Slik bør det se ut i hytta når du drar 

  

  

 

  



Ved ankomst 
 Legg merke til hva som er her av hittegods når du kommer. 

Pass på at det ikke er mer hittegods når du drar. 

 Vurder om du synes renholdet er godt nok når du kommer. 

Hvis du har betalt for å være her og synes det er for dårlig må 

du ta bilde for å dokumentere det og sende bildet til 

jlysebo@gmail.no eller på sms til 95873344 (Jarle) så vil du få 

prisavslag. Uansett ønsker vi å få høre det hvis renholdet er 

dårlig. Hytta har ikke betjening som rydder mellom hvert 

besøk så vi er avhengig av at hver gjest rydder etter seg. 

 Skru på hovedbryter innenfor ytterdøra og pass på at alle 

lamper er slukket i rom der du ikke trenger lys. 

Ved avreise 
 Skriv i hytteboka. 

 Tøm og skyll portapottien hvis den har vært brukt. 

 Rydd og kost benker, bord og gulv slik at det ser bra ut. Vask 

med vann hvis det er behov for det. Det skal se ut som på 

bildene i dette heftet. 

 Vask opp med varmt vann og oppvaskmiddel slik at alt i 

kjøkkenskapene er rent. 

 Ta med alt boss, tomflasker og mat hjem. (Se eget punkt om 

mat) 

 Skru av hovedbryter for strøm ved ytterdøra. 

 Sjekk rundt hytta at det ikke ligger igjen boss eller eiendeler. 

 Legg nøkkelen i nøkkelboksen eller lever den til den du fikk 

låne den av umiddelbart etter hjemkomst. Ikke vent til dagen 

etter. 

Takk for besøket 
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