
 
 

Årsmelding for 2016 
 

 

Styret i Himingen Hyttevel har i år bestått av: 

Formann:  Kjell Arve Saksen Torsvik  

Kasserer:  Kjell Eliassen    

Sekretær:  Torstein Foss    

Styremedlem: Gunnar Jensen   

Varamedlem:  Jan Solberg    

Varamedlem:  Leiv Ryen    

 

Styremøter: 

Det har vært avholdt 2 styremøter. 

 

Oppsummering av årets aktiviteter: 

 Avtalen (som ble vedtatt på årsmøtet i 2015) med løypekjører Tor Tveiten har fungert 

helt etter ”oppskriften” og det virket som om både hyttefolket og dagsturistene var 

fornøyde med løypene. Avtalen har en varighet på 2 år (med mulighet for forlengelse) 

slik at den også vil gjelde for kommende vinter. 

 Det har blitt laget ny kjørebro over elven ved Kruvla og over bekken som renner ut fra 

Svarttjern. Bruen (plankene) som var laget ved Svarttjern har imidlertid blitt tatt av 

vårflommen, slik at der må det legges kulvert/rør i stedet. Vi har gjennom sommeren 

forgjeves forsøkt å få tak i slike rør, men foreløpig ikke fått ”napp”. 

 På forsommeren i år (2016) ble det kjørt opp og løftet på plass en ny badebrygge 

(vedtatt på årsmøtet i 2015) i Himingtjønn. På dugnad ble bryggen forankret med 

kjettinger på land og med 2 stk. bunnanker på hver seg ca 100kg. Det ble dessuten 

laget ”landgang” som ble belagt med sklisikkert gummibelegg. Håper alle som bruker 

bryggen tar godt vare på den slik at vi kan ha glede av den i mange år framover. 

 På initiativ fra løypekomiteen v/ Johannes Klungseth, så har også styret søk 

grunneierne og Notodden kommune om tillatelse til å utbedre skiløypetraseen fra 

sydenden av Gavlesjå og opp til Ljoslihovet. Det er søkt om fjerning av store steiner 

og ujevnheter, legge bekker i rør og drenering av myrer. Søknaden omfatter også noen 

mindre utbedringer av løypetraseen langs Gavlesjåvannet. Søknaden er godkjent av 

både Notodden kommune og Fylkesmannes miljøvernavdeling. Arbeidet må utføres 

med gravemaskin (kjøres inn via Årmotdalen) og det er derfor søkt om finansiell støtte 

fra bl.a. Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen, advokat Eckbo’s legat, m.fl. Styret 

har foreløpig ikke fått svar på disse søknadene, så arbeidet kan tidligst starte 

sommeren 2017 dersom vi får positive svar. 

 Styret i Himingen Hyttevel har også fått til en god dialog med Vegstyret i 

Gavlesjåvegen, slik at det nå fremover blir mer forutsigbart hvilke beløp vi kan 

påregne som bidrag til løypekjøringen derfra. 

 Styret vil imidlertid oppfordre alle hytteeiere og andre som er glade i å gå på ski i 

Gavlesjå-Hollane området til å støtte oss ved å betale inn ”løypeavgiften” samt at alle 

dere som tipper eller spiller Lotto oppgir ”Himingen Hyttevel” som mottaker av 

”Grasrotandelen”. (Hittil i 2016 har vi fått inn snart 5.000,- fra ”Grasrotandelen”!) 

T.Foss. Sekretær 


