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Sieimmastua
Informasjon og bruksregler for leietakere

Om hytta
Sieimmastua ble bygget i 2016 i samarbeid mellom Reisa nasjonalparkstyre, Halti
nasjonalparksenter og Fjelltjenesten. Den er finansiert gjennom tilskudd og egeninnsats fra
de nevnt over og også en betydelig andel fra Statskog.
Hytta eies av Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi
landskapsvernområde og inngår som del av nettverket av hytter og fasiliteter i og rundt
Reisa nasjonalpark. Mer informasjon om hytta og byggingen finnes på nasjonalparkstyret sin
hjemmeside https://www.nasjonalparkstyre.no/Reisa-nasjonalpark/
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Hyttedetaljer, utstyr og fasiliteter
Senger og utstyr til

3-4 personer

Areal

12m2

Avstand fra brøytet vei

10 km

Husdyr tillatt

Ja (se bruksregler)

Oppvarming

Vedovn (ved tilgjengelig på stedet)

Strøm

Nei

Toalett

Utedo

Vann

Må hentes fra bekk/oppkomme ved hytta eller fra Reisaelva

Kokemuligheter

Gasskomfyr

Sengetøy/sovepose

Må medbringes av leietaker

Kjøkkenutstyr

Noe kokeutstyr. Dekketøy medbringes av leietaker.

Annet

Vaskebøtter, koster, vaskemidler mv

Mobildekning

Nei

Merk. Leietaker må huske å ta med eget forbrukspapir (toalett og tørkepapir).
I hovedsesongen juni-september er det vanligvis ikke mulig å leie hytta mer enn to
påfølgende dager. Dette er for å gi flere brukere mulighet til å leie hytta.

Vedlikeholdsavgift
Prisen for leie av hele hytta er Kr 400 pr døgn.
Dette går uavkortet til dekning av kostnader for drift og vedlikehold av hytta. Innbetales på
Halti ved henting av nøkler.
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Veibeskrivelse – sommer
Fottur langs Nordkalottruta som følger langs Reisaelva fra Saraelv (9 km). Eller, fottur langs
skogsbilvei til Käyräniva (5 km) og videre langs sti i skogen til Sieimma (4 km). Kart og
turbeskrivelse ligger på www.ut.no. Det er også mulig å komme til Sieimma med bruk av
elvebåt.

Veibeskrivelse – vinter
Skitur langs Reisaelva fra snuplassen ved Saraelv (11 km). Vær oppmerksom på at
framkommelighet på elveisen kan variere mye med vær, is, snø- og temperaturforhold. Eller,
skitur langs skogsbilvei til Käyräniva (5 km) og videre langs sti i skogen til Sieimma (4 km).
Kart og turbeskrivelse ligger på www.ut.no.

Vegenden
Saraelv

Sieimmastua

Det er også en åpen hytte på østsiden (den andre siden) av Reisaelva som er tilgjengelig for
alle. Avstanden mellom hyttene er under 100 meter, men Reisaelva må krysses. I
sommersesongen er det er en liten robåt tilgjengelig i området for kryssing av elva.
Det er to alternativer for ruten til Sieimma, kart er oppslått på skilt ved startpunktene. Les
mer på: https://www.ut.no/tur/2.4753/

GPS posisjon
UTM-posisjon: Sone 34W Ø 528071 N 7699390
Posisjon i desimalgrader: N69.4023° - Ø21.715°
Posisjonsangivelse ved nødmelding:
69 grader 24 minutter 8 sekunder nord - 21 grader 42 minutter 54 sekunder øst
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Bruksregler for Sieimmastua
På grunn av avstander er det ikke mulig for hytteeier å føre tilsyn etter hvert hyttebruk. Det
er i alles interesse at hytta holdes i god stand og at renholdet er bra, derfor pålegges
leietakere følgende:
1. Hytta må rengjøres før avreise. Kopper, bestikk og kokekar som er brukt må vaskes
og tørkes og settes på plass. Golvet må kostes og vaskes. Bruk vaskebøtter som er
merket til formålet.
2. Søppel og avfall. Som hovedregel skal alt avfall tas med tilbake. Vi ønsker ikke at det
legges igjen ekstra matvarer mv.
3. Vinduer må stenges og alle ytterdører må låses ved avreise.
4. Feil eller mangler meldes til utleier så snart som mulig etter besøket. Enten ved
muntlig tilbakemelding i forbindelse med tilbakelevering av nøkkel, på e-post eller på
telefon.
5. Ikke la hunder ligge i sengene. Forlat ikke hunder alene i hytta, bruk i så fall
hundebur. Husk å fjerne hundemøkk fra hyttetomta.
6. Alle som besøker hytta oppfordres til å skrive sine navn i hytteboka.
7. Innsjekk på hytta fra kl. 14.00 og utsjekk kl. 11.00 på dersom ikke annet er avtalt.
Leietaker forplikter seg til å følge bruksreglene. Ved dårlig rengjøring, skade eller
ødeleggelse av hytte/utstyr forbeholder utleier retten til å innkreve tilleggsbetaling
/erstatning av leietaker.

Kontaktinformasjon. Henting og tilbakelevering av nøkler.
Utleie av hytta forvaltes av Halti SA. Bestilling kan gjøres på Halti-bygget (Hovedveien 2,
9151 Storslett) i åpningstiden, på telefon eller på e-post. Nøklene hentes på Halti i
åpningstiden, hvis ikke annet avtales.
Kontaktinfo:
E-post: info@halti.no
Telefon: 906 40 452| 775 88 251
Nett: www.nasjonalparkstyre.no/Reisa-nasjonalpark/
Tilbakelevering av nøkler
•
•

På Halti i åpningstiden eller i grå postkasse ved hovedinngangen.
Levering i egen kodeboks/nøkkelboks ved Sieimmastua. Dette etter særskilt avtale.
Må noteres i utleieloggen ved henting.

Ved tap av nøkler vil leier få erstatningskrav Kr 500,-

Vi ønsker deg en god tur til Sieimma!

