
 
 

 

 

Årsmelding for 2019 
 

 

Styret i Himingen hyttevel har i år bestått av: 

 

Formann:  Torstein Foss   torstein.foss@hotmail.no 

Kasserer:  Kristin Høihilder  kristin.jh69@gmail.com 

Sektrtær:  Grete Høgvoll   grete.hogvoll@ebnett.no 

Styremedlem : Leiv Ryen   l-ryen@online.no 

 

Varamedlem:  Niri Løkka 

Varamedlem:  Kai Andersen   kai.andersen@telen.no 

 

Revisor:  Jarle Lindeland 

 

Valgkomiteen: Målfrid Finnekåsa  maalfrid.finnekasa@vikenfiber.no 

Valgkomiteen: Niri Flåta   niri_flaata@hotmail.com 

 

Løypekomiteen: Leiv Ryen   l-ryen@online.no 

Løypekomiteen: Olav Øyvind Finnekåsa oyvind.finnekasa@vikenfiber.no 

 

Representant til styret i Gavlesjåvegen:  Leiv Ryen  

Notodden Turlags representant i styret:  Mari Beitnes 

 

Styremøter: 

Det har vært avholdt 1 styremøte i perioden. 

Det har også vært en del mailutveksling 

 

Oppsummering av årets aktiviteter: 

 

• Påskeskirenn ved Himmingtjønna ble avviklet på påskeaften, den 20. april. 

Til tross for den seine påsken i år var det likevel godt med snø, så det kunne ikke være 

det som var grunnen til at det var mindre deltagelse enn vanlig, 63 barn i alderen 6 

mndr til 16 år deltok og det var fine premier og barna var fornøyd. Og ”publikum” 

koste seg i det fine været. 

• Hyttevelet har kjøpt inn 4 nye sittegrupper som er plassert ut ved Himingtjønn (1) og 

på rasteplassene ved Gavlesjå (3).  

• Løyekjøringsavtalen med Tor Tveiten for vinteren 2018/2019 var siste året, men vi har 

håp om at vi skal få forlenget avtalen ennå et år, slik at det også blir fine skiløyper 

kommende vinter (2019/2020). Gavlesjå Løypelag har imidlertid innledet et samarbeid 

med de andre løypelagene på Lifjell (Slåka, Grimås og Jønnebu) og Turistforeningen 

(Turlagene) om et felles opplegg for løypekjøringen på hele Lifjell. Formålet med 

samarbeidet er primært ”bedre utnyttelse av ressursene og tildelte driftsmidler”. Dette 

arbeidet er godt i gang, men det krever også god planlegging før den riktige 
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samarbeidsmodellen er funnet. Så inntil videre så jobber de enkelte løypelagene som 

før ”på hver sin tue”.  

• Den økonomiske støtten fra Notodden kommune til løypekjøring var for sesongen 

2018/2019 økt til kr. 50.000,-. 

• Når det gjelder tvisten mellom Notodden Turlag og grunneier i Himingen-området, så 

er det falt dom i tingsretten i turlaget favør. Og for de berørte hytteeierne har saken falt 

positivt ut, det er nå igangsatt arbeid med reguleringsplan for ny veitrase fra 

eksisterende parkeringsplass og opp til ”stikrysset” for stien til Himingen. (se egen 

sak). 

• På årsmøtet 2018 så ble det fremmet forslag om å undersøke mulighetene for å få 

strøm (220/400V) til hyttene i Gavlesjå-området. Styret i Hyttevelet har vært i kontakt 

med Notodden E-verk og en orientering fra samtalen med representanten fra E-verket 

er lagt ut på Hyttevelets hjemmeside og FB-side.  

• Notodden kommune har nå vedtatt å innføre ”hytte-renovasjon” og ”feieavgift”. 

Hyttevelet har i den forbindelse bedt om å få en kopi av den kostnadskalkylen som 

ligger til grunn for disse avgiftene. Som kjent så skal kommunale avgifter beregnes ut 

fra ”selvkost-prinsippet”. I skrivende stund foreligger det ingen tilbakemelding fra 

kommunen på vår henvendelse.  

• Styret i Himingen Hyttevel /Gavlesjå Løypelag vil nok en gang 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” som snart kommer i posten, samt at alle dere som 

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

”Grasrotandelen”. (Hittil i 2019 har vi fått inn snart 6.000,- fra ”Grasrotandelen”!) 

Vedlegg: Kart over ny «Himingen-veg». 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 


