
 

 

Fellesmøte 7. januar 2015 om løypekjøring i Gavlesjå-området. 

Til stede: 

Kjell Arve Torvik, formann i Himingen Hyttevel 

Johannes Klungseth, formann i Gavlesjå løypelag 

Tor Tveiten,  grunneier og løypemaskinkjører 

Geir Ole Grini,  formann i Gavlesjåvegen SA 

Truls Ekeberg,  Notodden kommune’s representant i Gavlesjåvegen SA 

Torgrim Mork,  styremedlem i Gavlesjåvegen SA 

Einar E. Låker,  formann i Slåka Hyttevel 

Torstein Foss,  sekretær i Himingen Hyttevel 

Invitert, men dessverre forhindret fra å møte: Per Ivar Jaksland, Nystulvatnet hyttevel. 

 

Bakgrunnen for møtet: 

Det har den siste tiden versert en rekke rykter om at det ikke kom til å bli noen kjøring av skiløyper i 

Gavlesjå-området denne vinteren, mange hyttefolk har ringt eller sendt spørsmål om dette via ulike 

sosiale media. Innkallingen til dette møtet var derfor basert på behovet for å se kjøring av skiløyper i 

Gavlesjå-området som et felles interessefelt for turistnæringen i Notodden og Hjartdal kommune, for 

grunneiere, for de ulike berørte hytteforeningene (Hyttevelene), Gavlesjåvegen SA og Gavlesjå 

Løypelag.  Dessuten var det behov for å avklare de økonomiske forutsetninger for kjøring av skiløyper 

og ikke minst den praktiske gjennomføringen. 

 

Sak 1 Budsjett for skiløypekjøring i Gavlesjå-området 

Inntektssiden i dette ”løypebudsjettet” for 2015 (og årene framover) vil bestå av følgende poster: 

1. Årlig tilskudd fra Notodden kommune 

2. Årlig innbetaling fra hytteeierne (årskontingent kr. 600,-) 

3. Tilskudd fra Gavlesjåvegen SA 

4. Dagsturister (kr. 10,- pr bompassering) 

5. Tilskudd fra Himingen Hyttevel 

6. Tilskudd fra andre (f.eks. sponsorer, Norsk Tipping, Nystulvatnet Hyttevel, andre) 

 

Siden fakturaen for årskontingenten (post 2) av ulike årsaker dessverre ennå ikke er sendt ut, så er 

det pr. januar 2015 svært begrenset med midler å kjøre løyper for. Tilskuddet fra Notodden 

kommune (post 1) på kr. 25.000,- er bevilget, men dessverre ennå ikke overført til Gavlesjå Løypelag.  

 



 
 

Når det gjelder post 4, så vil disse bominntektene for 2015 (og årene framover) bli fordelt 50/50 

mellom skiløypekjøring om vinteren og sommeraktiviteter på Gavlesjå-stulen om sommeren, og 

inntektene herfra vil rent budsjettmessig derfor være ”etterskuddsvis”, dvs. at inntektene for 2015 

først vil komme med i løypebudsjettet for 2016, osv.  

 For 2015 er det dessuten søkt Gavlesjåvegen SA om et tilskudd (post 3). Størrelsen på dette 

tilskuddet vil bli fastsatt på styremøte i Gavlesjåvegen SA den 16. januar. 

 

Sak 2 Innbetaling av bomkort og årskontingent fra hytteeierne. 

Årskontingenten for løypekjøring har til og med 2014 blitt innkrevd sammen med årskortet for 

bommen. Men f.o.m. 2015 vil faktureringen bli ”delt”, slik at Gavlesjåvegen SA kun fakturere 

hytteeierne for selve bomkortet, mens Himingen Hyttevel vil sende ut faktura på ”Årskontingent for 

løypekjøring”. Grunnen til denne ”splittingen” er at bomkortet er en obligatorisk veiavgift som alle 

hytteeiere langs Gavlesjåvegen må betale (og for de som unnlater å betale, så vil saken nå fra 2015 

av gå til inkasso!)  

Årskontingenten for løypekjøring er derimot en frivillig ”avgift” (som vi imidlertid innstendig ber alle 

om å betale inn!) og denne ”avgiften” vil således ikke kunne være gjenstand for inkassoinndrivelse. 

 

Sak 3 Løypekjøringsplan for 2015. 

Så sant det også denne vinteren blir nok snø til det, så var det enighet om følgende løypekjøringsplan 

for 2015 i prioritert rekkefølge: 

 

Prioritet: Løypetrase Kjøretidspunkt Kommentar 

1. Gavlesjå Rundt Fredag ettermiddag  
2. Gavlesjå – Hollane – retur Lørdag morgen  

3. Gavlesjå-Hollane-retur via Sonnstul-
Tjønnstul 

Lørdag morgen Dersom snøforholdene 
og økonomi tillater 

4. Slettefjell Rundt – via Slåka-Svarttjern 
*) 

Søndag morgen Dersom snøforholdene 
og økonomi tillater 

 

*) Når det gjelder løypetrase pri. 4 (Slettefjell Rundt- via Slåka-Svarttjern) så vil hyttevelet i Slåka bli 

med på et ”spleiselag” etter en gitt fordelingsnøkkel basert på antall km og medgått tid. 

 

Merk: Som det fremgår av ovenforstående løypekjøringsplan så inngår altså IKKE småløyper inn i 

mellom i hyttefeltene i Myrgvarv-området i denne kjøreplanen, kjøring av disse må i så fall 

avtales og betales direkte til Tor Tveiten av den/de enkelte hytteeier(-e).   

 



 
 

 

I vinterferieukene (uke 8 og uke 9) vil det også bli kjørt løyper på flere av ukedagene dersom 

forholdene tilsier det.  

 

Ved snøfall: 

Avgjørelse om behovet for å kjøre opp nye spor etter snøfall vil bli tatt av løypemaskinkjører Tor 

Tveiten i nær dialog med formannen i Gavlesjå Løypelag, Johannes Klungseth. Disse to i samarbeid 

tar denne avgjørelsen. 

 

Sak 4 Opprop og kunngjøring 

Oppslagstavler: 

All informasjon (og kartutsnitt) om løyper og løypekjøring vil bli løpende kunngjort på oppslagstavler 

på parkeringsplassene på Myrgvarv, på oppslagstavlen ved Himingtjønn.  Her vil hytteeiere (og 

dagsturister!) også finne kontonummer for innbetaling av ”Årskontingent for løypekjøring” (for de 

som ikke har husket å betale inn tilsendt faktura). 

Himingen Hyttevels hjemmeside: www.himingenhyttevel.com 

Så langt det er praktisk mulig vil vi løpende oppdatere hjemmesiden med informasjon om status på 

løypekjøringen. 

Facebook: 

Himingen Hyttevel har også en egen Facebook-side som vil bli holdt løpende oppdatert gjennom 

vinteren med informasjon om status på løypekjøringen. 

https://www.facebook.com/pages/Himingen-Hyttevel-Lifjell/580255392053605 

 

Kontakt oss: 

Himingen Hyttevel er svært opptatt av å skape et best mulig miljø for alle som eier en hytte i 

Gavlesjå-området eller besøker området for friluftsliv og rekreasjon. Derfor er styret i hyttevelet 

svært interessert i at dere kontakter oss dersom det er noe dere mener vi som hytteforening bør ”ta 

tak i”. Kontaktperson: Torstein Foss, tlf: 93288603 eller e-post: torstein.foss@hotmail.no 

 

Skien, 8. januar 2015. 

Ref. T.Foss 

http://www.himingenhyttevel.com/
https://www.facebook.com/pages/Himingen-Hyttevel-Lifjell/580255392053605
mailto:torstein.foss@hotmail.no

