
Regler for bruk av Rundflobua 
1. Rundflobua eies av Såttåhaugen Havnelag og de 19 bruksberettigede fra 

Dalsbygda innenfor Såttåhaugen Havnelags område, representert ved 

Dalsbygda Jaktlag SA (forlik av 04.02.1983). 

2. Bua står åpen for alle som ferdes i fjellet. Pris pr. person pr. natt er 100 kr. 

Gratis for 16 år eller yngre. Ta med huskelappen, og betal når du kommer 

hjem. Dersom vi oppdager at folk ikke betaler, kan bua bli stengt 

(nøkkelordning). 

3.  Alle som har overnattet 1 natt, skal vike plassen dersom nye brukere 

kommer neste dag. Bua skal IKKE benyttes over lengre tid, eksempelvis ved 

ferier. Under villreinjakt i området kan det hende at jegere ligger over flere 

netter. 

4. Veden (som vi kjører inn om vinteren) SKAL IKKE BRUKES TIL Å FYRE BÅL 

UTENDØRS! 

5. På ettervinteren i 2013 ble det utført et omfattende restaureringsarbeid på 

bua. Vinteren 2014 ble det satt inn ny ovn. Bua er nå i tipp-topp stand, og det 

SKAL den også være når DU forlater stedet etter bruk. Gjør følgende: 

- Rydd skikkelig opp etter deg (ta med søpla hjem). 

- Vask kopper og kar, rist sengeklærne og vask gulvet. 

- Pass på at ytterdøra er forsvarlig stengt før du forlater stedet. 

 

6. Dersom du oppdager at noe mangler, eller har annen viktig informasjon om 

bua og stedet, gi da beskjed til Dalsbygda Jaktlag SA, Meierigarden, 2552 

DALSBYGDA (brev), jaktlaget@dalsbygda.no (epost) eller 952 02 504 (SMS) 

 

Ha et trivelig opphold! 

Dalsbygda Jaktlag SA og Såttåhaugen Havnelag 

mailto:jaktlaget@dalsbygda.no


Rundflobua – ta med denne hjem: 

Foto: A. Nyaas 

 

Pris: 100 kr. pr. person pr. natt (gratis for 16 år og yngre) 

Betal til: 

Rundflobua 

v/Kjetil Eggen 

2550 Os i Ø. 

 

Kontonummer: 

1885.38.15892 

 

 

Dersom du oppdager at noe mangler, eller har annen viktig informasjon om 

bua og stedet, gi da beskjed til Dalsbygda Jaktlag SA, Meierigarden, 2552 

DALSBYGDA (brev), jaktlaget@dalsbygda.no (epost) eller 952 02 504 (SMS) 

Takk for at du ryddet opp etter deg – og betalte for oppholdet! 

Dalsbygda Jaktlag SA og Såttåhaugen Havnelag 

mailto:jaktlaget@dalsbygda.no

