
I båthuset finner du nå to toaletter: et offentlig toalett tiltenkt dagsbesøkende/teltere 
med inngang fra utsiden direkte inn i båthuset skiltet med Toalett. For leietagere av 
hytta er det et toalett med inngang fra innsiden av båthuset. Til denne døra er det 
hengelås, nøkkelen henger inne på hytta. Dette toalettet er leietagerne selv ansvarlig 
for å vaske over på lik linje som øvrig utvask etter endt leieopphold. Det bes om at 
brukere av det offentlige toalettet ikke setter igjen tannbørster o.l slik at det får et 
"garderobepreg" da det er et toalett for alle. Utedoen i lia bak hytta står også 
fremdeles.

ikke tas ut for bruk i friluft. Forlat gjerne hytta i litt bedre stand enn da du kom.

Lån av båt og annet aktivitetsutstyr
Båten ved Kystledhytta lånes ut kun til leietakere på Sildevika. Årer og tiljer ligger i 
boden på brygga Boden og brygga tilhører hytta. Nøkkel til bod henger inne på 
hytta (samme nøkkel som til toalettet). Årer og tiljer skal legges på plass etter bruk.



Besøksadresse: Torggata 15, 3717 Skien

Hold sjøbua låst når du ikke er i nærheten - all plass utenfor hytta kan benyttes av alle

Alt elektrisk skal være slått av når leietiden er over og hytta forlates. Kun utelys skal 
stå på. Det kan fyres i peisen, men ved må da medbringes. 

Sandøya Handelshus (Snarkjøp) kan nås med båt. Handelshuset er kombinert 
dagligvarebutikk og bistro. 

. Det koster 135,- for medlemmer og 159,- for øvrige.

Når du låner eller leier utstyr på DNT Telemark sine hytter så husk:

• Aktivitet i vann er knytta til risiko og er dermed på eget ansvar.
• Vis aktsomhet og følg trafikkregler på vannet
• Leietaker plikter å erstatte eventuelle skader eller tap av utleieobjektet ved uansvarlig

og/eller farlig bruk av utstyret.
• Uhell/skade/hærverk eller tyveri av ikke innelåst utstyr må leietaker betale etter vanlig

reparasjonspris.
• For eventuelle skader på tredjemann sin eiendom, hefter leietaker med sin egen

ansvarsforsikring.
• Redningsvest er påbudt
• Barn bør aldri bruke utstyret på vannet uten oppsyn fra en voksen.

DNT Telemark tar ikke ansvar for eventuelle skader som følge av bruk av utleieobjektet.

Opplever du at det er noen feil eller mangler ved utstyret, så er vi glade for å få en 
tilbakemelding. 




