Nordkalottstua - Ovi Raishiin
Informasjon og vilkår ved leie
Hytta ligger på plassen Ovi Raishiin ved Saraelv i Reisadalen i Nordreisa kommune. Veiadresse
er Reisadalen 457. Ovi Raishiin er et informasjons- og utkikkspunkt for Reisa nasjonalpark og
driftes som en del av funksjonen som autorisert Besøkssenter Reisa nasjonalpark. Vårt
hovedkontor er i Hovedveien 2, 9151 Storslett på Halti-bygget.
Kontaktinfo Halti nasjonalparksenter AS:
info@reisanasjonalpark.no
775 88 282 | 775 88 251 | 907 79 760
www.reisanasjonalpark.no | www.halti.no.

Nordkalottstua er en liten hytte i laftet tømmer, uten innlagt vann og strøm, med plass til 4 personer

Nordkalottstua og samarbeidsavtale med Troms Turlag / DNT
Om sommeren er det prioritert å gi et overnattingstilbud til vandrere som ferdes i Reisadalen og
hytta er lagt inn i Turistforeningens hyttenett som ubetjent overnattingssted.
Telefonnummer for bestilling på stedet står på plakat ved døra, og det er en nøkkelboks med
kode ved inngangsdøra. Koden oppgis ved bestilling slik at man får adgang til hytta. Hytta er ikke
tilgjengelig med standardnøkkelen til DNT. Betalingsopplysninger og informasjon finnes inne i
hytta.
Hytta kan også forhåndsbestilles ved å ta kontakt med Halti nasjonalparksenter.

Adkomst
Sommerstid og på barmark kan man kjøre helt opp til Ovi Raishiin og parkere 30 meter fra
hytta. På vinterstid med snø er det ikke alltid vinterbrøytet helt opp til Ovi Raishiin, men kun
til Saraelv 900 m lengre ned (til parkeringsplassen på enden av helårsveien). Da må man
eventuelt gå på ski, truger eller til fots opp til hytta dersom det ikke er kjørbart helt fram. Ved
bestilling får man opplysninger om adkomsten om vinteren. Det er skiltet langs skogsveien.

Praktiske opplysninger
Bestilling kan gjøres både på stedet og på forhånd. Den som booker hytta, disponerer hytta
alene. Det er selvfølgelig mulig å gi rom til andre vandrere hvis det er ønskelig av den som
disponerer hytta.
Vann / drikkevann er tilgjengelig i sommerhalvåret via utvendig vannpost og / eller kran. Om
vinteren må man ha vann med seg, eller smelte snø i stor kasserolle (husk å ha lokket på). Vi
anbefaler å hente snø fra taket på hytta.
Det er senger til 3-4
personer, fordelt på to
lange køyer (overkøye og
underkøye) der man
ligger «anføttes» (føttene
mot hverandre). Det er
madrasser i køyene, men
ikke annet sengetøy (ta
med egne soveposer).

Av annet utstyr er det fire stoler og ett kjøkkenbord i hytta, to små kasseroller på ca. 2 – 3
liter, en stor kasserolle på 5 – 10 liter og en stekepanne. Kniv, gafler og skjeer til 4 personer
samt en del annet nødvendig kjøkkenutstyr finnes i benk og skap.
Gassbluss til matlaging er på kjøkkenbenken, les instruksjoner og bruksanvisning grundig før
bruk. Det er to bluss på apparatet. Merk at ventil på toppen av gassflasken må slås på før
bruk. Se instruksjoner / bilder.
Vedovn til fyring og varme er i hytta. Brukes ikke til koking av mat, kun oppvarming. Ved er
plassert like utenfor hytta, eller i vedskjulet ca. 40 m sør for hytta. Øks finnes i hytta.
Toalett er like ved hytta, låst med nøkkel som er tilgjengelig i nøkkelboksen. Biologisk toalett
uten innlagt vann. Desinfiseringsmidler finnes inne på toalettet. Husk alltid å lukke lokket
over toalettsetet etter bruk.

Lys inne er ved bruk av stearinlys og / eller batterilykter med LED lys. Vær aktsom ved bruk
av levende lys, tenk sikkerhet og brannfare og les instruksjonene i heftet.
Husdyr inne er ikke
tillatt. Dersom det er
husdyr (hund, katt
etc.) med må disse
være utendørs og fast
i kobbel eller bånd,
eventuelt holdes inne
i bil. Dette er på grunn
av allergihensyn og
allmenne hensyn.

Gassalarm er plassert i hytta, den utløses ved eventuell gasslekkasje. Dersom alarmen går vil
man høre en skarp pipetone, og man må snarest åpne dør og vinduer for utlufting. Se
instruks på stedet.
Brannalarm er i hytta. Ved røyk og branntilløp vil denne utløses, og man må få kontroll på
situasjonen og få alle ut av hytta. Se instruks på stedet.
Mobiltelefon har stort sett dekning på deler av området. Av og til er det dårlig dekning
innendørs, gå eventuelt ut på området hvor det er fri sikt og lite skog dersom du har
problemer med å få kontakt ut.

Det gode livet på en selvstellhytte
Nordkalottstua skal være ren og klargjort til nye gjester til enhver tid. Oppholdet er basert på
selvstell, og det betyr at gjestene våre kommer til en ordnet hytte – og forlater hytta i like
god stand som den ble funnet. Tilsyn utføres jevnlig, men ikke etter hvert besøk. Husk derfor
at følgende er vilkår for leie:
1. Leietaker må alltid lese permen “Sikkerhetsregler og informasjon” som er i
hytta
2. 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.
3. Søppel og avfall skal tømmes og legges i søppelkassene utendørs på stedet.
4. Vinduer må stenges og alle ytterdører må låses ved avreise. Nøkkelen legges
tilbake i nøkkelboksen som låses, og koden nulles ut.
5. Eventuelle feil eller mangler meldes til utleier så snart som mulig etter besøket.
Enten ved muntlig tilbakemelding på Halti, på e-post eller på telefon.
6. Alle som besøker oppfordres til å skrive en hilsen og sine navn i hytteboka.

Innsjekk på hytta er fra kl. 14.00 på dagtid, og utsjekk er kl. 11.00 på dagen dersom ikke
annet er avtalt.

Ovi Raishiin er et besøkspunkt, og innfallsport, for Reisa nasjonalpark med mange fasiliteter

Ovi Raishiin brukes og besøkes av mange
Plassen er et privat, regulert område, men som driftes som et åpent friluftsområde der
allmennheten har tilgang. Det inkluderer: Bord, benker, bålplasser, sitteplasser under tak,
kart, brosjyrer og plakater. Området er åpent for bruk av besøkende hele året. På sommeren
er plassen bemannet med vertskap på spesifikke dager. Våre hyttebesøkende må derfor
regne med å treffe folk på plassen, året rundt. Vær med på å holde området ryddig og rent
slik at det framstår som et hyggelig besøkspunkt.

Velkommen inn – og ta gjerne en tur ut!
Det er mottoet for Reisa nasjonalpark og Ovi Raishiin. Bruk gjerne noen av de flotte
turmulighetene som finnes i nærområdet, både sommer og vinter. Du finner turforslag, kart,
tips og brosjyrer på området og på våre nettsider.

Vi ønsker deg et hyggelig opphold i Reisadalen!

