
 

Medlemsfordeler Fageråsen Hytteeierforening 2022/ 2023 vintersesong 
 
Vårt fordelskort kan hentes i Sports Lodge’n på Høyfjellssenteret.  
Du trenger ikke nytt kort hvert år og det er kun et kort pr. hytte/ leilighet. 
 
Gjennom medlemskapet i Hytteeierforeningen oppnås følgende fordeler og rabatter: 
 
Eidsiva bredbånd: 
Se hvilke produkter som rabattavtalen omfatter, samt informasjon om hvordan registrere 
medlemskap eller bestille nye tjenester på www.eidsiva.net/fageraasen» 

 
Fordel oppnås ved å oppgi medlemsnummer i Hytteeierforeningen, bindingstid er 1 år. 
Medlemsnummer finnes i Spond app. 
  
SkiStar: 

- 20 % rabatt på all preparering av ski – skiutleien Fageråsen. 
Fordel oppnås ved å vise Hytteeierforeningens fordelskort. 
  
Fageråsen Handel og Café Nero 

- 5% på butikken (ikke alkohol, tobakk og apotekvarer) 
- 10% på mat og drikke på Café Nero. (Ikke alkohol) 

Ved bordbestilling til mat på kvelden oppgi «hytteeier» i kommentarfeltet. 
- Fordelskortet må fremvises. 

 
Sports Lodgen 

- 10 % rabatt. Her vil det komme egne medlems tilbud utover sesongen. 
Fordel oppnås ved å vise Hytteeierforeningens fordelskort. 
 
Trysil Vedsalg (tidligere FH-Vedsalg)  

- Ved kjøp av 20 eller flere 40 liter sekker ved gis kr. 13 i rabatt pr. sekk. 
Kr. 250 i frakt.  
Terje kontaktes på telefon 917 96 493 

Fordel oppnås ved å vise Hytteeierforeningens fordelskort. 
 
Radisson Blu Mountain Resort & Residences – Kulpen Spa 
Tilbyr 25% rabatt fram til kl. 14.00 på inngang til Kulpen Spa for medlemmer av Fageråsen 
hytteeierforening. For å få rabatt må medlemskort vises i Spa-resepsjonen ved betaling.  
Ikke kort = Ingen rabatt. 
E-post: kulpen.spa@radissonblu.com  
Telefon: +47 62 44 93 45  
Online booking: https://www.eadministration.dk/kunde/kundelogin.asp?klient=2127     
 
10 % rabatt – Hundeslede Fjell-Huskies 
Andreas i Albon har hatt hunder i over 30 år, og er en trygg og erfaren guide, sammen med 
resten av teamet på Fjell-Huskies. På kennelen i Engerdal har de 60 hunder. Flere dager i 
uka kjører Andreas og hundene hundesledeturer i Trysil. Her tilbyr de turer i ulike lengder. 
De organiserer også besøk på kennelen, ta kontakt for å få mer informasjon om tilbudet.  
Telefon: +47 412 84 400 
E-post: fjell.huskies@gmail.com 
Nettside: https://www.fjell-huskies.com 

 
MAXBO 
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MAXBO gir medlemmene som fremviser fordelskortet i Fageråsen Hytteeierforening (kunde 

nr. 3081373) en rabattgruppe som gir inntil 30% rabatt. En del kampanjevare og såkalt kupp 

vil gi en liten eller ingen rabatt. Ellers vil rabatten variere på de forskjellige varegruppene.  

Merk at dette er et kundenummer som ikke bare gjelder hos Maxbo Trysil, men også i alle 

butikker som er eid av Løvenskiold Handel. Dvs. at avtalen gjelder hos de fleste av landets 

MAXBO varehus. 

Så ved fremvisning av medlemskortet vil det være mulig å oppnå samme rabatter også i 

andre varehus. 

VELKOMMEN til oss på MAXBO. 

 
Fordeler på Restauranthuset Fageråsen 

Som medlem av Fageråsen Hytteeierforening har du følgende fordeler hos oss i vinter:  
 

Spiseriet Trysil www.spiseriettrysil.com 

10% rabatt på mat etter kl. 18:00 alle dager. 

  

Fjellgrillen www.fjellgrillen.no 

10% rabatt på mat hele dagen alle dager. Nytt konsept i år med Kafé Kasserolle. 

 
Sector Alarm. 

- Spar 840,- per år ved kjøp av alarm. 
Registreres / bestilles http://www.sectoralarm.no/ 

Fordel oppnås ved å oppgi medlemsnummer i Hytteeierforeningen (finnes i Spond app) 
 
Defa- Ring hytta varm 

- 20% rabatt på alt utstyr fra DEFA Services. I tillegg har DEFA avtale med Trysil 
elektro. Ønsker du å høre hva vi kan levere til din hytte? Ta kontakt med DEFA på 
salg@hyttami.no eller telefon 93 27 97 97 

Fordel oppnås ved å oppgi ditt medlemsnummer i Hytteeierforeningen (finnes i Spond app) 
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