
 

Referat fra styremøte 26. februar 2020. 

Til stede: Torstein Foss, Leiv Ryen, Kristin Høihilder, Øyvind Finnekåsa, Mari Beitnes og Trude 

Størdal. 

 
Sak 1. Økonomisk status.  

Det er benyttet 50 000 kr av fondsmidlene. Her har hyttevelet 150 000 kr til disposisjon. Den 

økonomiske statusen er bra for hyttevelet som har 177 800 kr «på bok»..  Det har ikke blitt overført 

noe til Løypelaget de 2 siste årene, derfor overføres kr 10 000 *2.  

Grasrotandelen hyttevelet har fått året 2019 er på kr. 8100. Kommunens støtte til Løypelaget er på 

kr. 50.000. Løypelaget har også mottatt kr. 46.700,- fra Gavlesjåvegen SA. Men noe skuffende er det 

å registrere at det bare er ca 50% av hytteeierne som har betalt inn «løypeavgiften» på kr. 600,- for 

denne vinteren. (!)  

 

 

Sak 2. Handlingsplan for Lifjellsamarbeidet. 

Himingen hyttevel er positiv til samarbeidet som vil få mere ut av pengene på den måten. Det har 

kommet inn noen innspill fra kommunen rundt.  

 

Sak 3. Status for prosjekt «Bru over Surt». 

Torstein undersøker om brua er søkningspliktig. Brua skal kun brukes når det er snø og bygges til 

dette formålet og slik at løypemaskinen kommer over. Det må lages en skisse av brua, og sende med 

situasjonskartet til kommunen om det må søkes. Grunneiere blir purret på for å få tillatelse. Huske på 

å søke sparebankmidler om midler om det skal støpes fundament for brua.  

Fint om hytteeiere kan melde sin interesse for sjauing i forbindelsen med brubyggingen. Det blir 

sendt ut en forespørsel på epost. På nettstedet frivillig.no kan man også spørre om det er noen som 

vil bidra. 

Sak 4. Løypekjøring 2021. 

Det må inngås en ny avtale med Tor for neste vinter, men maskinparken hans er skral. Tor er på 

utkikk etter en ny maskin, og lurer på om hyttevellet kan kjøpe maskinen. Hvor kan det søkes om 

midler til løypemaskin? Om samarbeidet med Lifjellsamarbedet kommer i orden kan det søkes 

Sparebankstiftelsen om midler. Hvordan kan vi finne løsninger? Lease en løypemaskin? Torstein 

undersøker om leasing. 

Avtalen for kjøring av løyper er at det først skal kjøres Gavlesjå Rundt-løypa og så innover til Hollane. 

Det skal også kjøre til turisthytta. 



Sak 5. Påskeskirenn. 

Skal arrangeres i år. Blir det ikke skirenn blir det natursti med 15 poster. 

Sak. 6. Hytterenovasjon/Feieavgift/Brønnboring. 

Hytterenovasjon: avgiften skal dekke henting og bortkjøring av avfallet. Det har blitt stilt spørsmål 

om utregningen av renovasjonsavgiften og det er sendt klage til fylkesmannen.  

Feieavgift: avgiften kommer dette året, men vet ikke beløp ennå. 

Brønnboring: Det ble sendt ut forespørsel til 2 brønnborringfirma. Det ene firmaet kom med tilbud. 

Kompressor inn på vinterføre. 5 har meldt sin interesse for brønnboring. Utfordringen er om det er 

mulig å dra kompressoren inn til hyttene som ikke ligger langs veien. 

Eventuelt:  

1. Det er ønske om webkamera på doen på Gavlesjå for å kunne se værstatus. 

2. Turisthytta har løyve for å kjøre på Haugerud sin grunn.  

3. Nye eiere på to hytter. 

4. Ønsker tydeligere skilting til turisthytta. 

 

 

 

Referent  

Trude Størdal. 


