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1. Referat fra årsmøtet. 

- Referatet fra årsmøtet ble lagt fram og godkjent. (Turlagets representant er ikke 
oppført som styremedlem. Dette er korrekt siden de møter med en representant, 
men ikke som styremedlem i vellet)  

2. Økonomien i hyttevellet pr. dato 

- Økonomien vurderes som god med reservemidler på bok både for vellet og 
løpelaget. I løypelagets midler inngår restbeløp fra Notodden kommune til 
utbedring av løypetrase gjennomført sommer 2018. Resterende midler er 
planlagt benyttet bl.a. til bru ved Surt. 

3. Hytterenovasjon, mangler fortsatt tilbakemelding fra kommunen om 

beregningsgrunnlaget. Hva gjør vi? 

- Hyttevellet v/leder har bedt kommunen vise beregningen som ligger til grunn for 
renovasjonsavgiften som skal være basert på selvkost. Kommunen har gitt 
skriftlig svar der de peker på kostnadsberegning fra Irmat (ikke oppgitt beløp) og 
«normal» kostnad fra omkringliggende kommuner (ikke oppgitt beløp). Beløp vil 
bli vurdert jevnlig (årlig?). S 
Styret mener dette var litt lite konkret fra kommunen, men velger å legge saken 
til side i denne omgang. 

4. Boring etter vann. Vår "kontakt", Erlend Jensen har vi ennå ikke hørt noe mer 

fra. Tilbud til den enkelte hytteeier. Skal Hyttevelet engasjere seg i denne saken? 

- Det er noe uklart hvordan grunneiere stiller seg til dette. Torstein har via melding 
på hjemmeside/Facebook fått henvendelse fra enkelte hytteeiere. Turlaget har 
tidligere besluttet å bore og jobber videre med saken primært rettet mot lokale 
leverandør(er), eventuelt andre hvis dette ikke skulle lykkes. Hyttestyret 
engasjerer seg ikke videre i saken, men overlater en liste med mulige 
interessenter til Turlaget som tar saken videre forhåpentligvis med en 
arbeidsgruppe der hytteeierne er representert. Hyttevellet stiller 
informasjonsflatene til rådighet ved behov.  
Torstein oversender liste til Mari. 



 
5. Rapport fra styremøte i Gavlesjåvegen SA. (Leiv orienterer) 

- Det er gjennomført en del utbedringsarbeid i løpet av høsten. Det er planlagt 
ytterligere utbedringer på steder som er utsatt, bla annet nedenfor Aasegårdene 
(asfaltveien ned til Vestsidevegen). 

- Forslag fra Nystul Vel om å inkorporere området inn i Gavlesjåvegen er avvist. 
- Tidligere varslet forslag om ekstra «parkeringsgebyr» for hytter ved Himingen er 

lagt bort. 
- Søknad om tilskudd til løypekjøring skal (som tidligere) sendes til Årsmøtet i 

Gavlesjåvegen (mars/april?) 
- Klager/melding om skade på veg skal formidles til Tor Jamtveit – ikke til 

entreprenør (brøytemannskap) direkte. Hensikten er at vegstyret skal ha oversikt. 

6. Rapport fra Gavlesjå Løypelag. Status på rydding av løyper. Status på ny bru 

over Surt. (Øyvind orienterer) 

- Sommer og høst 2018 ble det foretatt en utbedring av løypetraseen og ryddet på 
strekningen fra Himingtjønna til toppen av Ljoslihovet. Det er absolutt behov for å 
rydde traseene videre innover fjellet, og dette bør planlegges for 
sommersesongen 2020.   
(Etterskrift: Arbeidskraft etterlyses blant hytteeiere og formidling av 
epostadresse/telefonnr. til styret tas imot med takk) 

- Det foreligger et avtaleformular basert på Turistforeningen sin mal. Disse skal 
signeres av grunneiere/sameier for hele løypetraseen. Dette vil klargjøre retter og 
plikter lette det videre arbeid med rydding, løypekjøring osv.  

- Det er ytret ønske fra Thor Tveiten og grunneiere på Tjønnstul om å flytte 
løypetrase fra stulsvollen til andre side av (vest/sør for) Kruvla og 
Tjønnstultjønna. Her må ny trasé ryddes etter avtale med grunneiere. Ved rask 
avklaring og gunstig vær kan dette realiseres for kommende sesong. 
Leiv kontakter grunneier(e) om saken   

- Det jobbes med å utbedre kryssingen av elva ved Surt (Sunnstul/Urdevatnar) som 
bryter løypetraseen tidlig i sesongen. Det ligger inne midler fra tidligere som kan 
benyttes.et planlegges en bruløsning. Transport må tas på vinterføre og bygging i 
sommersesong – fortrinnsvis 2020. Det må i første omgang innhentes tillatelse 
fra grunneiere i område.  

- Øyvind jobber videre med planer og tar kontakt med grunneiere. 
- Avtale om løypekjøring for sesongen 2019/20 er inngått med Tor Tveiten. 

7. Rapport fra "Lifjellsamarbeidet". (Torstein orienterer) 

- Torstein er en av fem medlemmer av et interimsstyre. Det skal utarbeides en 
handlingsplan for perioden 2020 – 2025. Møte om dette 12. november. Planen 
sendes på høring til interessenter. Generalforsamling i mai 2020 med sikte på 
formell konstituering. 
 

8. Eventuelt 

- Ingen saker 


