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Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum
Foto: Henriette Hoel
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Lederen har ordet 

etter 25 år har styret besluttet 
å endre navnet på avisa vår fra 

rusknytt til «løtenfjellet hytteei-
erforening». Vi skal tross alt favne 
alle hyttene i løtenfjellet.

lørdag 20. oktober i år arran- 
 gerte hytteeierforeningen en ny 
fest på budor gjestegård.  

dette var også en marke-
ring av at foreningen var 25 år.  
Foreningen ble stiftet 9.10.87. In-
itiativtager til stiftelsen var lars 
nordby, som også var den første 
formannen/lederen. Jeg brukte  
noen minutter på å redegjøre for 
den enorme innsatsen som det 

Skrevet av
erik Westby, leder

God stemning 
Budor Gjestegård under 
jubileumsfesten.
Foto: Henriette Hoel
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første styret nedla i perioden 
1987–1993.  skrivet fra lars kan 
leses på vår hjemmeside.  Festen 
ble for øvrig veldig bra, med god 
mat (elggryte) og flott musikk v/
Frode bråtens.  98 medlemmer så 
ut til å nyte kvelden.

2012 har vært et stille år, sett 
fra styrets side.  Været i påsken 
holdt seg slik at vi fikk arrangert 
påskeskirennet, med ny start og 
innkomst på forskjellige steder.  
dette medførte utfordringer mht 
antall funksjonærer.  Trolig vil vi 
f.o.m. neste år lage en ny runde 
med start og innkomst ved gapa-
huken på ruskåsen.

Vi begynte også arbeidet med 
å legge nye klopper over myrene.  
dette arbeidet fortsetter neste 
sommer.

en ting bekymrer oss i styret og 
det er nedgangen i medlemstallet.  
Fra 512 medlemmer ved siste års-
skiftet, har det nå sunket til 385 
når vi nærmer oss slutten av 2012, 
samtidig som vi vet at antall hyt-
ter er økende.  derfor sender vi nå 
i år rusknytt til alle hytteeierne og 
ikke bare til medlemmene.

mange har sikkert fått med seg 
at staten tapte saken i strasbourg 
om festeavgifter. anken fra sta-
ten ble avvist. dommen er således 
rettskraftig. det er spesielt tvis-
telovens § 33 om rett til å fornye 
festekontrakten på «like vilkår» 
som er stridens kjerne. Hytteeier- 
foreningen vil følge nøye med på 
grunneierens (løten almenning) 

prisfastsettelse ved fornyelse av 
kontraktene.  Vi vil om nødvendig 
vurdere hjelp fra norges Hytte-
forbund hvis økningen i festeav-
giftene øker vesentlig mer enn 
konsumprisindeksen (KpI).

styret vil også jobbe for en mer 
rettferdig – differensiert – eien-
domsskatt for løtenfjellet.  det 
bør være forskjell om man har 
strøm, vann, vinterbrøytet  veg og 
skiløype i nærhet av hytta. 

Jeg oppfordrer flest mulig til  
å sende oss en e-post på  
lotenf jellethy t teforening@
gmail.com slik at vi får registrert  
medlemmenes e-post-adresser. 

benytt hjemmesiden vår www.
lotenfjellet.no. der prøver vi å 
legge ut litt informasjon om hva 
som skjer i hytteforeningen. det 
er også mulig å lese rusknytt og 
referat fra årsmøtet der.

da jeg tok over som leder, had-
de jeg intensjon om å framskynde 
årsmøtet slik at det kunne avholdes 
på vinteren da flere er på hyttene 
sine.  dette vil vi få til i år.  årsmø-
tet blir holdt på budor gjestegård 
lørdag den 09.03.13. Jeg minner el-
lers om påskeskirennet langfredag,  
29. mars 2013 kl 14.00. oppmøte 
ved gapahuken på ruskåsen. nm 
ski, 2. del, arrangeres på budor 
5.–7.april 2013.  møt opp.

Jeg vil få takke alle annonsører 
for støtte til løtenfjelle hytte- 
eierforening.

Godt Nytt År til dere alle.
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Korpreiret natur- og kultursti

V     i omtalte Korpreiret også 
i 2009-nummeret av rus-

knytt. da var kun en kort strek-
ning på hver side av Øksna mer-
ket et lite stykke sørøstover fra 
Korperud, det vanligste utgangs-
punktet for turer til Korpreiret. I 
løpet av siste sommer har HHT 
løten krets  tilrettelagt en na-
tur- og kultursti rundt hele 
Korpreiret. den omfatter en 5-6 
km lang rundttur med merket 

sti på begge elvesidene. det er 
videre satt opp  informasjons-
tavler om den geologiske his-
torien i Korpreiret, samt om den 
litt spesielle biologien i området 
og om utfordringene knyttet til 
skogsdrift i slikt terreng.

Korpreiret er ei nærmere 3 km 
lang kløft i Øksnas dalføre på 
grensen mellom løten og elve-
rum kommuner. Kløfta starter 
ved Korperudkoia i løtenfjellet 
og flater ut en drøy kilometer 
inn på elverumsida. den er opp 
til 50-60 meter dyp, med sted-
vis bratte fjellsider ned mot dal-
bunnen. på hele strekningen har 
Øksna et fall på ca. 120 meter. 

Korpreiret ble dannet mot 
slutten av siste istid for ca 10 
000 år siden. berggrunnen be-
står av sparagmitt, en sand-
steinsart. dette er egentlig en 
nokså hard bergart, men svak-
hetssoner med sprekkdannelser 
gjør at fjellet på slike steder kan 
erodere. en slik svakhetssone 
finnes nettopp langs Øksnas 
dalføre, der Korpreiret har blitt 
dannet. Frostsprengninger og 

Foss
Fossesfall i Korpreiret.
Foto: Henriette Hoel

informasjon fra Hamar 
og Hedemarken 
Turistforening (HHT), 
Løten krets.

Skrevet av
Steinar Østlie
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Korpreiret
Utsikt over øvre del av 
Korpreiret.
Foto: Henriette Hoel

vanngraving i sprekkdannelsene 
resulterte etter hvert i ei dyp 
kløft, som fortsatt, knapt mål-
bart, graver seg bakover og opp-
over elva.  

elveleiet har også flere jette-
gryter, som er gravd ut av vann 
og stein i bevegelse. den enklest 
tilgjengelige finnes rett nedenfor 
brua i Korperud,  på nordøstsida 
av elva.

nordvest for Korperud dan-
ner Øksndalføret en mer typisk 
U-dal. Her er det isen som har 
stått for grovarbeidet.

Korpreiret har to markerte fos-
sefall, som begge ligger i kløftas 
øvre del. de fleste som har vært 
i dette området kjenner godt til 
det øvre fossefallet. dette ligger 
300 meter sydøstover fra Kor-
perud. det nederste fossefallet, 
som i virkeligheten består av tre 

mindre fall, ligger omtrent på 
kommunegrensa.  elvedalen her 
er dypere og trangere enn ved 
det øvre fossefallet, men fjellsi-
dene er ikke riktig så steile. 

Ved Korperud krysses Øksna 
på bru. I det sørøstre, ytre vende- 
punktet er det derimot ikke til-
rettelagt noen elvekrysning. Her 
kan elva enkelt stengås eller 
vades ved normal sommervann-
føring, men vannføringen øker 
raskt ved nedbør. gåstaver anbe-
fales ved krysning. det er stedvis 
fine utsiktspunkter i Korpreirets 
nedre del. noen av disse er skilt-
et, der stien ikke går helt ut mot 
elveskrenten. 

det er også merket et krys-
ningspunkt ved nedre fossefall. 
Heller ikke dette er tilrettelagt, 
men krysning er enkelt å foreta 
ved normal vannføring også her. 
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det er i tillegg oppgått flere andre 
stier ned til elva mellom fossene, 
men disse er ikke merket. Øksna 
har mange fine kulper og trange 
passasjer med steile bergvegger 
på denne strekningen. 

stien passerer noen steder nær 
stup og bratte elveskrenter, men 
er for øvrig trygg. det advares 
imidlertid mot ferdsel utenom 
merket sti i bratt terreng etter 
nedbør. Fuktig mose kan være 
glatt og løsner lett fra terren-
gunderlaget.

slike bekkekløfter som 
Korpreiret utgjør en verdi-
full naturtype med forskjellig 
berggrunn, varierte  lysforhold, 
vekstforhold og artsmangfold 
innenfor små avstander. dette er 
særlig tilfelle dersom vassdraget 
renner mot øst eller vest, slik at 

kløfta har ei solrik og tørr nord-
side med varmekjære vekster og 
ei skyggefull og fuktig sydside.  
I Korpreiret vokser flere sjeldne, 
kystnære arter på skyggesida. 
det er kartlagt flere titalls sopp, 
lav og moser, deriblant flere rød-
listearter. en av informasjons-
tavlene forteller mer om dette.

Fra budor er det en fin dags-
tur til Korpreiret, avstanden fra 
budor til Korperud er ca. 6 km. 
Første del av denne turen følger 
rondanestien forbi Klekkefjellet 
til storholtet, den siste streknin-
gen går på bilveg. 

Korperud har adkomst med bil 
fra østre fjellveg i løtenfjellet, 
avkjøring ved  storholtet seter, 
11,5 km fra ebru ved rV 3/25.  
storholtet ligger ca. 3 km sør for 
Øisætra. 	  

	  

	  

	  

Åsvang:	  
4000	  m2	  	  

Lager	  med	  
byggevarer.	  
	  

Meget	  
hyggelige	  
priser.	  
	  

Utkjøring:	  	  
man-‐ons-‐fre.	  
Evt.	  etter	  
avtale.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ÅPENT:	  
(Åsvang):	  
Man-‐fre:	  
08-‐17	  
(Tors:18)	  
Lør:	  
8.30-‐12.30	  

Parkett - Byggevarer    

T: 62 58 62 22 T: 22 19 22 52 
Email: aasenhan@online.no       2332	  Åsvang	  i	  Stange	  
Åsvang	  i	  Stange2332	  Åsvang	  i	  Stange2332	  Åsvang	  i	  

Stange2332	  Åsvang	  i	  Stange2332	  Åsvang	  i	  Stange2332	  
Åsvang	  i	  Stange2332	  Åsvang	  i	  Stange2332	  Åsvang	  i	  

Stange 

	  

ALNABRU/OSLO:	  
300	  m2	  
Parkettutstilling	  
Strømsveien	  273	  
v/Megaflis/Kvik	  
Kjøkken	  og	  
Alnasenteret	  
Gratis	  P-‐plass.	  
	  

Utkjøring	  Oslo:	  
tirsdag	  /torsdag	  
	  

GULV:	  
Forbo	  Parkettgulv	  
Upofloor	  parkett	  
Alloc	  Laminatgulv	  
DALA-‐FLODA	  
Furugulv	  
Moelven	  	  Heltre	  Eik	  
	  
Åpent	  Oslo:	  09-‐17	  	  
(Tors:18)	  Lør:	  Stengt	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  

Norges	  største	  utvalg	  i	  	  
PARKETTGULV/ FURUGULV/ 

LAMINATGULV   

På	  lager! 
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Bli bedre kjent i Løten –   
 besøk 6 topper/steder i  

tidsrommet mai–september   

«Topposter i løten» gir mulighe-
ter til nye og spennende turer og 
arrangeres for 14. gang i 2013. Vi 
vil ha poster på følgende topper/
steder: 
 · gjetholen (gitvola)
 · sør på Ulvhaugene  

 (på Killingkjølen) 
 · Hemberget, nordre topp  
 · Korpreiret, på nordsiden ved 

nedre foss
 ·  bjørksætra sør for rokosjøen
 ·  den siste er ikke bestemt ennå 

postene vil stå ute fra ca. 15. mai 
og fram til og med 30. sept.    

I fjor etablerte som kjent HHT et 

Topposter i Løten 2013 

koordinert turpostopplegg for alle 
de fire kommunene på Hedmarken: 
Turposter på Hedmarken. opplegget 
videreføres i 2013 og vil bli pre-
sentert i en egen brosjyre for hver 
kommune. brosjyren inneholder 
turbeskrivelser og kartskisser. For 
bedre kart anbefales turkartet Hed-
marksvidda 1:50000 utgitt 2006.

brosjyren «Topposter i løten» 
vil bli å få gratis på blant annet 
løten kommunes servicekontor, 
Family sports Club løten, VI-To 
løten, løten nærstasjon & land-
handleri, løiten almenning, budor 
gjestegård, rokosjøen camping og 
HHT-butikken på Hamar fra slutten 
av april.

For spørsmål om opplegget, kon-
takt Inger marie bjørke, telefon 62 
59 13 09 / 950 56 716.

Vår
Siste rest av snø på
Målivarden i påsken 2012.
Foto: Henriette Hoel

Skrevet av
inger Marie Bjørke
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Løten Nærstasjon & Landhandleri
Telefon 62 59 07 02 – www.loten-nerstasjon.no
Mandag–lørdag 10–16 (fredag til 17) Søndag 12–17

Løten Nærstasjon 
& Landhandleri KAFÉ OG 

LANDHANDEL 
MED LOKAL MAT

Løten Nærstasjon & Landhandleri er noe så unikt som
kombinert utsalgssted for lokal gardsmat og design, kafé,
bakeri – og god, gammeldags togstasjon!
Her kokes kaffe på kjel, brød og  kanel snurr
bakes i vedfyrt steinovn og tog billetter
selges over disk «på gammal måten». 
I de sjarmerende lokalene fra 1862 serveres
alt fra hemlaga suppe med nybakt brød,
lunsjtallerken med «En smak av Løten» og
tre retters middager. 

Felles for alt er at råvarene er
kortreiste og av høy kvalitet, at alt
lages fra grunnen og at gjestene 
skal føle seg hjertelig vælkømmin 
på Løten stasjon! Åpent alle dager,
hele året, og for grupper også på
kveldstid.
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Løiten Almenning

Grunneierinformasjon
2013 til brukere av 
Løtenfjellet

Hytteservice 
Øivind Nordvold
E-post: oivind@budor.no
Telefon:  916 20 133

Svein Arild Kristiansen
Avd. leder
E-post:  svein@loitenalmenning.no
Veg- og maskinansvarlig. 
Kontaktperson for:  Veg, vegbom-
mer, snørydding, skilting. 
Telefon: 951 32 023.

Snøryddere
Budor Nord
Telefon:  974 65 460
Budor og Budor Caravan
Telefon:  974 85 344
Svaenlia
Telefon:  974 85 350

Hilde Nyborg – Kontorleder
E-post: hildeg@loitenalmenning.no
Kontaktperson for: 
Festeforhold, bruksrett, websider. 
Telefon:  906 77 704

Adresse
Postboks 68, 2341 Løten
E-post
firmapost@
loitenalmenning.no
Telefon
62 54 74 40             
Faks
62 54 74 41
Web
www.loitenalmenning.no 
www.budor.no

Arve Smestad
Avd. leder skog
E-post: arve@loitenalmenning.no
Kontaktperson for: Hogst og rydd-
ing ved hyttetomter, sjølhogst av 
ved. skogsdrift generelt. 
Telefon:  916 41 563

Arne Erik Myhre
Almenningsbestyrer 
E-post: arne@loitenalmenning.no
Kontaktperson for: 
ledige hyttetomter.       

Terje Nilssen
Jakt- og utmarksoppsyn
Telefon:  917 30 316

Johan Christian Fischer
Jakt, fiske og koier
E-post:  johan@loitenalmenning.no

Løten kommune
Vakttelefon vann/avløp budor og 
svaenlia: 951 54 466

Websider
Følg oss på våre nettsider:
www.budor.no
www.loitenalmenning.no 
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Vi forsøker å holde disse oppdatert 
til enhver tid med nyheter og in-
formasjon. budor.no har også fått 
sin egen offisielle facebookside. 
på www.budor.no er det også et 
webkamera og værstasjon som vi-
ser vær - og føreforhold på budor. 
Værstasjonen oppdateres cirka 1. 
gang pr time.

Snørydding
Vi har 7 enheter som skal holde 
hytteveger og innkjøringer åpne, så 
vi er godt forberedt. skulle det like-
vel være noe som ikke er som dere 
forventer, er det viktig å melde fra 
raskest mulig. Vi ønsker alle å gjøre 
en god jobb. (se vakttelefonlisten 
ovenfor for de forskjellige områder).

Sjølhogst av ved
de som ønsker å hogge sin 
hytteved i allmenningen må 
melde fra til allmenningskon-
toret innen 01.06.2013. Hogst 
utenfor egen hytte på etablert 
hyttefelt skal først klareres med 
allmenningen. 

Bjørkved
1 m³ storsekk, 60 l. småsekk; 
bestilles innen 15. mai 2012. 
blandingsved kan leveres fra vå-
ren. bjørkved storsekk/småsekk i 
august/september, småsekk også 
senere etter avtale. bestilling og 
leveranser av ved skjer gjennom 
budor Hytteservice, se egen om-
tale, tlf. 916 20 133.

 Stikk innom vår butikk i Dalstuvegen 21

Åpningstider
mandag-fredag  09.00–17.00  |  lørdag  09.00–14.00

maling, gulvbelegg, tapeter, snøfresere, gressklippere, 
trimmere, motorsager, fiskeutstyr etc.

Vi har håndverkere, småmotorisert verksted og 
sprøytemalingsverkested

 Telefon
62 5 9 01 89  |  62 59 02 82
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Søppelcontainerne i  
Løtenfjellet   
løiten almenning organiserer reno- 
vasjonen i løtenfjellet. det er  
søppelcontainer ved krysset mellom 
Øisetervegen og den nye vegen opp 
til hyttefeltene på budor nord og 
ved storødegården. Vi minner om 
at containerne kun skal benyttes til 
«husholdningsavfall». Ikke byggeav-
fall og møbler – det må kjøres til 
HIas sitt anlegg på Heggvin.

Vannposter
må fortsatt minne om at det ikke 
er lov å koble til slanger og fylle 
opp tanker med vann, da disse 
kun er basert på at det skal tap-
pes mindre mengder vann i vann-
kanner eller bøtter.  bakgrunnen 
er at anlegget ikke er basert på 
slik tapping og medfører ofte at 
det oppstår problemer i pum-
pestasjonen vår i budor nord 
med den følge at vannet blir bor-

te i mange vannposter. Viser også  
til reguleringsbestemmelser for 
området. 

Vegavgifter 2013
Vegavgift for årskort er: 1000,- 
(01.01.2013–31.12.2013) I tillegg 
kommer avgift på kr. 100,- pr. 
elektronisk brikke. Vegavgift for 
sesongkort: 1. november 2012 til 
15. mai 2013 kr 600,-. etter 1. mai 
og ut året: kr 600,-. enkelttur kr. 
50,-. års- og sesongkort fås kjøpt 
ved henvendelse til almennings-
kontoret. det tas forbehold om 
eventuelle endringer. 

Gjerding ved hytter
det er i utgangspunktet ikke til-
latt med noen form for gjerding 
omkring hytter i budorområdet 
kun terassegjerde og eventuelt i 
forbindelse med terasse/platting 
ved inngangsparti. slikt gjerde 
skal være en naturlig del av hytta. 

Gapahuken
God stemning ved 
gapahuken på Svaen.
Foto: Lars Skoglund
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Hyttetomter Budor Nord
det er klargjort for salg av 14 tomter i 
felt K. 8 av disse er pr. dato satt bort.

Høgstandard hytter i 
Svaenlia
I svaenlia består H12 av 55 tomter. 
av disse er 17 satt bort og det er 
noen reservert i tillegg. Felt H12 
ligger på sørsiden av vegen fra sva-
enlia ned i Furadalen. alle tomtene 
er enkelttomter. på noen av tomte-
ne er det mulig med oppstue. 

eek eiendom bygger ut deler av 
r3. Feltet kalles Tyrikollen og ligger 
på sørsiden av skitrekket. det be-
står av 18 par hytter, dvs. 36 hytter 
til sammen. Hver hytte har bruksa-
real på 75 m2. 

Hyttefelt  r3C  som ligger på 
oversiden av Tyrikollen består av 
8 tomter. Tomtene ligge tett inntil 
skitrekket på sørsiden. pr dato er 4 
tomter satt bort og 2 er reservert. 

Budor Caravan
budor Caravan ble ferdig høsten 
2005 med 140 oppstillingsplasser 
og den driftes av budor sport og Fri-
tid as. Henvendelser gjøres Øivind 
nordvold tlf. 916 20 133 eller ola 
bolstad tlf. 941 58 898. det er god-
kjent plan for utvidelse av caravan-
plassen med 30 plasser og arbeidet 
med utvidelsen vil starte i 2013.

Budor Skitrekk
Vintersesongen 2011/2012 kom 
sent i gang til jul, skitrekket og  
kjelkeanlegget åpnet lille julaften. 

bakkene er nå godt preparert og 
det er veldig fine forhold i skitrekket. 

Transportbandet i lekeområdet 
har blitt veldig populært for lek og 
moro. Ikke minst for de små som 
vil lære å stå på ski og snowboard. 
Tilbudet er gratis og i drift i helger 
og ferier. åpningstider i skitrekket 
er: Hver dag fra 10.00–16.00. det 
er kveldskjøring tirsdag, torsdag 
og fredag fra 18.00–21.00 (Kjelke- 
anlegget er ikke åpent under 
kveldskjøring). Vi tar forbehold om 
eventuelle endringer, følg oss på 
våre nettsider www.budor.no 

Budor Gjestegård
se mer informasjon om meny og 
åpningstider på www.budor.no 

Budor Hytteservice
som et tilbud til alle hytteeiere har 
vi startet opp med budor Hytteser-
vice. Her vil vi kunne tilby tjenester 
som snømåking, ved, vedlikehold av 
hytter og lignende.

For spørsmål om budor Hytte- 
service kan du kontakte Øivind 
nordvold på 916 201 33 eller  
oivind@budor.no

Vi tilbyr blant annet:
 · Vedbestilling
 ·  rydding/Hogst ved hytter
 ·  Vannposter budor nord
 ·  måking av veranda
 ·  måking av oppgang
 ·  måking av tak
 ·  strøing av innkjørsel og  

oppgang
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 ·  Vedlikehold av torvtak (kalk-
ing, gjødsling, slåing av gress)

 ·  Feiing av skorstein
 ·  arbeid med utearealer (grus-

gang o.l.)
 ·  maling/beising
 ·  behandling av verandagulv
 ·  ettersynstjenester
 ·  nøkkelservice
 ·  Vask
 ·  annet arbeid

 nb: all vedbestilling til hyttene, 
skjer nå gjennom budor Hytte-
service.

Løtenløyper
Vi ønsker alle velkommen til ski-
sporet vinteren 2012/2013.

sesongen er i skrivende stund 
så vidt kommet i gang. Har vært 
løype fra gruva nord for budor og 
til målia siden 30. oktober.

Terje nilssen og nils Tore 
aamodt kjører også i år løypemas-
kin. Vi får stadig mange positive 
tilbakemeldinger på den jobben 
de gjør. 

en kan gå inn på nettet for å se 
oversikt over løypenettet på Hed-
marksvidda. der er det også mulig 
å se når løypene blir oppkjørt. går 
du inn på www.budor.no er det 
bare å klikke seg videre på linken 
«skiløypene». der kommer du inn 
på websiden www.skisporet.no  
hvor du kan se hvilke løyper som er 
oppkjørt i hele området til enhver 
tid. du kan også se hvor lange de 
forskjellige løypene er, samt løype-

profiler for hver enkelt løype. dette 
er mulig fordi det sitter en gps i 
hver av de 5 løypemaskinene som 
registrerer hvor maskinene kjører.

I løtenfjellet har løtenløyper 
ansvaret for ca. 100 km. med 
skiløyper som kjøres med løype-
maskin. 

lysløypa fra budor og ned til 
budor skistadion har forbindelse 
med lysløype og flere konkurran-
seløyper ved skistadion. lysløypa 
vil være tent på tirsdag, torsdag 
og fredag. Utenom disse dagene 
er det mulig å tenne lysløypa fra 
kl. 16.00 både fra heishytta ved 
budor skitrekk og fra budor ski-
stadion. lyset slukkes kl. 21.30.

det arrangeres nm på ski på 
budor skistadion 5–6 april 2013. 
på lørdag den 6. april går 30 km 
for damer og 50 km for herrer og 
det forventes stor trafikk til budor. 
Følg med om nm på nordbygda/
løten ski sin hjemmeside;  www.
nlski.no . det arrangeres også nor-
gescupavslutning for juniorer på 
budor skistadion denne helga.

Hytteeierforeningen er en god 
støttespiller for løtenløyper, både 
med et økonomisk viktig bidrag, 
dugnad og med innspill til forbe-
dringer og konstruktive forslag. Vi 
er veldig takknemlig for engasje-
mentet.

Løtenløyper ønsker alle en fort-
satt fin og trivelig vinter i våre 
skiløyper.
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Løten o-lag

Turorientering i Løten sesongen 
2013 - en trimaktivitet som pas-
ser for hele familien

løten o-lag ønsker velkommen til 
en ny sesong med turoriente-

ring. det vil bli utplassert 75 pos-
ter i løten-skogene som vil stå 
ute fra ca. 1. mai til og med 30. 
september. I budor-området vil 
snøforholdene avgjøre når poste-
ne vil være på plass.

Turorienteringskonvolutten 
som inneholder kart (3 stk), ett 
kontrollkort og informasjon, kan 
kjøpes hos VI-To på løten, budor 
gjestegård og HHT-butikken på 
Hamar. det er anledning til å kjøpe 
ekstra kontrollkort og ekstra sett 
med kart (3 kart).

Tur-o-postene er fordelt på tre 
områder i løten: mosjømarka/
sjømarka, Fallberget sør for Vesle– 
rokosjøen og budor nord som 
blant annet dekker området rundt 
svaen.

som deltaker i turorientering 
kan du få merker, diplomer og 
plaketter etter hvor mye poeng 
du har klart og hvor mange år du 

har deltatt. For barn født 1999 
eller senere blir det loddtrekning 
av noen premier. Kravet er at de 
har klart minimum 150 poeng av 
totalt 600 poeng. 

etter sesongens slutt blir det en 
hyggekveld med utdeling av utmer-
kelser mm i samarbeid med HHT, 
løten krets (toppturdeltakere).

For spørsmål om opplegget, 
kontakt Inger marie bjørke, tele-
fon 62 59 13 09 / 950 56 716.

Løten o-lag ønsker GOD TUR !

Rondanestien  
Ole Morten Fjerdingen 
legger ut klopper på myra 
mot Målia sammen med 
Lars Skoglund.
Foto: Lars Skoglund

Skrevet av
inger Marie Bjørke



LøtenfjeLLet Hytteeierforening www.lotenf jellet .no

SiDe 16

           
           
   

 

Hos oss kan vi hjelpe deg med mye!  
Vi kan tilby hytteutstyr fra Sunwind, sykler fra DBS og Merida, skog- og 
hagemaskiner fra Honda, Husqvarna og Jonsered, båtmotorer fra Suzuki, 
mopeder/scootere av merkene Peugeot, Derbi, Piaggio, Vespa og Gilera. 

 

 

                   
               *Gjelder 10 og 11 kg 

 

 
 

Vestsivegen 41, 2411 Elverum, Tlf. 62 41 26 97 
      Salg - service - delelager – produktkunnskap 
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Løten Røde Kors Hjelpekorps 

løten røde Kors Hjelpekorps 
(lrKH) vil også i år være tilste-

de på hytta vår på budor. Vi prø-
ver som tidligere år, å starte opp 
i romjula hvis snøen kommer og 
vil da være der ut nyttårshelgen. 
Videre vil vi være der hver helg og 
hver ferie fram til påsken, samt 
hele påske uka. med de forbehold, 
at vi har nok frivillige mannskaper 
som kan stille, at snøen holder og 
vi har midler til dette. I helgene 
vil vi komme opp ved 17.00 tiden 
på fredag og dra ned igjen søndag 
ved 17.00 tiden.

når det gjelder Hamar røde 
Kors Hjelpekorps (HrKH), så har 
de hatt tilhold i en av turistfore-
ningens hytter på målia. denne 
hytta er nå ført tilbake til tu-
ristforeningen som eide hytta. 
mannskapene til HrKH vil da bistå 
lrKH på budor, noe som gjør at vi 
har flere mannskaper å rullere på 
gjennom vintersesongen, og der-
for større muligheter til å holde 
hytta åpen hver helg.

når HrKH blir borte fra målia, 
gjør det at lrKH sin hytte på bu-
dor er eneste vaktsted for røde 

Kors mannskaper på Hedemarks-
vidda, og vi kommer til å dekke 
hele området.

Våre oppgaver er primært å dri-
ve sanitetstjeneste i alpinbakken, 
hyttefeltene og i løypenettet på 
Hedemarksvidda, hvor vi har ut-
styr og kunnskap til å gi god før-
stehjelp, evt transport ut til veg 
eller ned til vår hytte på budor.

Videre har vi scooterløyve til 
transport av utstyr, vann og ved 
mellom veg og hytte. Vi har også 
løyve til transport av funksjons-
hemmede fra veg til en bestemt 
destinasjon, vi kan ikke transpor-
tere mennesker utover dette. 

Transport av utstyr, ved og 
funksjonshemmede er tjenester vi 
tar betalt for etter faste takster 
eller etter avtale. Transport av 
vann er en gratistjeneste som 
vi ønsker å tilby hovedsakelig i 
romjula, vinterferien og påsken, 
på strekningen fra budor, hoved 
skiløypa over ruskåsen og fram 
til Vegenden, så sant vi har kapa-
sitet til dette. det er da viktig at 
vannkanner blir satt ut ved løypa 
i 16.00 tiden, og merkes med hyt-

Løten Røde Kors 
Hjelpekorps

Skrevet av
Ola Grøndalen
Korpsleder leder
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tenummer. Vi ønsker også at det 
settes opp en kort planke med 
hyttenummer ved løypa, så vi lett 
kan finne igjen riktig plass. 

Ved akutt sykdom eller skade er 
det fortsatt viktig at nødnummer 
1-1-3 benyttes. Hvis det er nød-
vendig vil de kontakte oss.

Kontakt oss
Hyttetelefon
62 59 44 77
Mobiltelefon 
452 48 283/905 42 144
E-post
lotenrkh@hotmail.com 

Har dere ellers spørsmål eller tren-
ger hjelp til noe, så kontakt oss. Vi 
er alltid behjelpelige.  

nødtelefonen 1-1-3 har ikke et 
godt kart over hyttene i området 
rundt budor og ruskåsen. så for 
at de lett skal kunne lokalisere 

på hvilke hytte innringerne ringer 
fra, så anbefaler vi i lrKH at dere 
lager noe som kalles for «nød pla-
katen». dette er en gratistjeneste 
levert av statens kartverk. gå inn 
på http://kart.statkart.no/ > zoom 
inn til dere finner hytta deres på 
kartet > trykk på det røde Korset, 
merket sos> marker hytta> godta 
avtalevilkårene som kommer opp 
i egen rute >følg anvisninger og 
bekreft> dere får da opp en pdF-
fil med en plakat som kan henges 
opp på hytta, og som angir nøy-
aktig gps posisjon for din hytte. 

Vi derimot har i år fått et nytt 
kart over hyttene på budor, hvor 
hyttene er merket med hyttenum-
mer. dette er vi veldig fornøyd 
med. når dere kontakter oss er 
det derfor viktig at dere husker 
hyttenummeret ditt.

Vi ser fram til en ny vinter på 
budor!

Vår i anmarsj
Våren begynner å få tak på 
Bjørkvolla i Påsken.
Foto: Henriette Hoel
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Rusk-Nytt 2011 LøteNfjeLLet HytteeieRfoReNiNg 11

Tlf 62 41 27 00
Vi totalmøblerer hytter og hjem
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Vedtekter for Hytteeierforeningen

§ 1 Navn
Foreningens navn er løtenfjellet 
hytteeierforening

§ 2 Formål
Hytteeierforeningens formål er å 
ivareta og arbeide for oppgaver 
som er i medlemmenes interesse 

§ 3 Styresammensetning
Hytteeierforeningens styre består 
av 7 medlemmer som velges på 
årsmøte. I tillegg til styremed-
lemmene velges to revisorer og 
tre medlemmer til valgkomitè.

styret består av: leder, nestle-

der, kasserer, sekretær og 3 styre-
medlemmer.

§ 4 Medlemmer
de som kan være medlemmer i 
løtenfjellet hytteeierforening er 
de som har hytter i løtenfjellet, 
har hytter i budortunet boretts-
lag, leiligheter i budor gjestegård 
eller som har campingvogn på bu-
dor caravan

§ 5 Funksjonstid
leder velges for ett år av gangen 
mens styremedlemmer velges for 
2 år. styremedlemmer er automa-

Telefon 62 59 28 50
Mobil 905 37 785   Faks 62 59 25 51

Termografering
Alt i elektriske installasjoner

grinderengsletta 2, 2340 løten



LøtenfjeLLet Hytteeierforening www.lotenf jellet .no

SiDe 22

tisk på valg ved utløpt funksjons-
tid. nestleder, sekretær og ett 
styremedlem er på valg ved odde 
årstall, men øvrige styremedlem-
mer er på valg ved partall. reviso-
rer og valgkomitè velges med en 
funksjonstid på 2 år.

§ 6 Årsmøte
årsmøte holdes hvert år innen ut-
gangen av juni måned. Innkalling 
skjer ved oppslag og ved utsen-
delse av varsel til medlemmer med 
minimum 3 ukers varsel. årsmøte 
skal minimum behandle regnskap 
for inneværende år, budsjett for 
neste år, mål for hytteeierforenin-
gen, årsmelding og valg. nye saker 
som blir fremlagt på årsmøtet kan 
ikke vedtas på årsmøtet.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
ekstraordinært årsmøte holdes 
hvis styret finner det nødvendig, 
eller når minimum 1/3 av hytteei-
erforeningens medlemmer forlan-
ger det. Innkalling skjer etter sam-

me retningslinjer som for ordinært 
årsmøte.

§ 8 Arbeidsprogram
det valgte styret er pålagt å ar-
beide ut fra årsmøtevedtak om 
målsettinger. ansvarsområder 
fastsettes og arbeidsprogram for 
hver komitè behandles på første 
styremøte etter årsmøte og senest 
innen utgangen av august måned.

§ 9 Oppløsning
oppløsning av løtenfjellet hytte-
eierforening kan bare skje ved års-
møtevedtak eller ekstraordinært 
årsmøte, og med minimum 2/3 
flertall av hytteeierforeningens 
medlemmer. Forslag om oppløs-
ning må være varslet iht. §6.

§10 Vedtektsendring
Vedtekter kan bare endres av års-
møte og ved 2/3 flertall av frem-
møtte medlemmer på årsmøtet. 
Forslag om vedtektsendringer skal 
være varslet iht. § 6.

Din lokale servicestasjon

Åpent til kl 23.00
Shell 7-eleven
2340 løten
Telefon 62 59 09 11   Faks 62 59 24 48

•	 selvvaskeanlegg
•	 Kioskvarer
•	 eget serviceverksted
•	 bilvask, med og uten børster
•	 bytte/salg av propan
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Styresammensetning og ansvarsfordeling

Leder 
Erik Westby  
Telefon: 920 47 575  
Kontakt mot løiten almenning 
Kontakt mot løten løyper  
Kontakt med Turistforeningen
Kontakt off. myndigheter
e-post: erwest@online.no

Nestleder 
Lars Skoglund
Telefon: 922 07 155
materialforvalter
eventuelt dugnadsvirksomhet
løten almenning
e-post: larssk98@online.no

Kasserer 
Ruth Stenseth
Telefon: 948 67 195
medlemsregister   
Kontingent
regnskap
e-post: ruth-st2@online.no

Sekretær 
Rønnaug Haugen 
Telefon: 977 20 759
sekretærfunksjoner
Forberedelser påskerennet
e-post:ronnaug.haugen@
sykehuset-innlandet.no 
 
Styremedlem
Elisabeth Nersveen 
Telefon: 916 89 249   
dugnadsvirksomhet
påskeskirennet
e-post: enersveen@gmail.com

Styremedlem
Erik Nordli
Telefon: 977 73 217
dugnadsvirksomhet
Forberedelser påskerennet

Styremedlem
Henriette Hoel
Telefon: 924 00 349 
påskeskirennet   
ansvar for rusknytt
e-post: henriettehoel@gmail.com

•	 selvvaskeanlegg
•	 Kioskvarer
•	 eget serviceverksted
•	 bilvask, med og uten børster
•	 bytte/salg av propan
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HYTTEKOMFORT
Løsningene finner du hos oss - Faghandel på hytteutstyr!

STRØMANLEGG
Smart Energy Station® | Compact Tyin

Hva er Smart Energy Station®?

Smart Energy Station® (SES®) er et komplett anlegg for strøm- 
produksjon, primært fra fornybare energikilder som sol og vind.  
Anlegget leveres ferdig installert og er klart til bruk.

 - En kraftig inverter sørger for 230V nettspenning, for strømforsyning til 
hytter som ikke har innlagt nettstrøm. 

 - Smart Energy Station® leveres med høyeffektive solcellepaneler.
 - Den største andelen av den totale energien som Smart Energy  
Station® leverer til din hovedhytte, kommer fra solcellepanelene. 

 - Smart Energy Station® kan også leveres med vindgenerator.
 - Kun i kortere perioder med høyt strømforbruk og/eller værforhold som 
gir lite lading fra sol og vind, vil aggregatet automatisk starte og fylle 
opp batteribanken igjen.

Istedenfor å kjøpe dyrt 12V-utstyr som TV, kjøleskap, fryser, belysning osv, 
kan du kjøpe akkurat de samme tingene som du bruker hjemme.
Du trenger ikke kjøpe ekstra sett 12V-ladere eller omformere for at din 
hjemmeelektronikk skal fungere på hytta.

Compact Tyin kommer som en meget kompakt laftehytte,  
bare ca. 1,5 m2 og ca. 1 m høyt, og kan plasseres ”hvor som helst”.

 - Batteribank: 12V/1500At
 - Lader: 12V/150A
 - Inverter: 3000W
 - Aggregat (bensin): 3000W  
(Honda EU30is aut.)

Dombås • Lom • Otta • Vinstra • Gausdal • Lillehammer • Mesnali • Rudshøgda • Gjøvik • Elverum • Årnes • Jessheim (2013) • 61 22 00 00 • gaus.no

NYHET!

JETS VACUUMTOALETT 
Med tett tank - 3000 liter

 - For 12V eller 230V
 - Med eller uten trykkvann
 - Fra 0,5 liter vannforbruk
 - Uavhengig av gravitasjon
 - Enkel montering og vedlikehold
 - Tett tank

38 000,-
KOMPL. TOALETT SYSTEM + TANK

MED FOREBEHOLD OM TRYKKFEIL.

126 000,-
Fra kr
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Referat fra årsmøtet 2012

Sted: budor gjestegård
Dato: 25. mai 2012
Tilstede: 28 fremmøtte inkl. styret
Referent: rønnaug

1 Møteinnkalling og saksliste 
 · erik Westby åpnet møtet og 

ønsket velkommen
 · møteinnkalling og dagsorden 

godkjent

2  Valg av møteleder, sekretær og 
   underskriving av protokoll 
 · erik Westby valgt som møteleder
 · rønnaug Haugen valgt som 

sekretær
 · ekteparet norsted fra elverum 

ble valgt til å underskrive 
protokollen fra årsmøtet

3 Vertsskapet på Budor 
   Gjestegård v/Gro Børvan 
 · det ble informert om hvordan 

det hadde gått hittil om driften 
av kafeen/belegg overnatting 
fra overtakelsen. programmet 
for høst/sommer 2012 ble 
gjennomgått, og informert om 
at dette ligger tilgjengelig på 
internettsiden til budor. 

4 Informasjon fra Løten 
   Almenning v/Arne Erik Myhre
 ·  det er 19 ledige tomter i svaen- 

lia, og noen på budor nord. 
det er fortsatt 30-40 hytter i 
svaenlia som ikke er tilknyttet 
offentlig vann og kloakk. 

 · det skal settes opp en små-
samler ved hovedplassen for 
levering av avfall

 ·  det vil bli en ny leverandør på 
nettilgang

 ·  Hyttefolket har gitt tilbake-
meldinger på at de er svært 
fornøyd med oppkjøring av 
skiløypene

 ·  budor skistadion er under 
utbygging til nm i 2013

 ·  en ljørkoie mot gitvola er 
ferdigstilt av Turistforeningen

 · det har vært en bra sesong i 
skianlegget. Vinterferien var 
bra, men påsken ble mindre bra. 

 · Uttak av masse ved narsetra 
vil starte snart, og kvaliteten 
skal sjekkes. Hvis den er bra 
vil uttak til eget bruk i løten 
almenning og for videresalg 
starte opp. 

 ·  I følge kommuneplanen vil 
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videre hytteutbygging kreve 
forsterkning av strømlinjer

 ·  planen om skitrekk på andre 
sida av svaen er ikke lenger 
med på planen.  

 ·  det er planlagt 20 hytter på 
nordsiden av setervollen v/
budor

 ·  det er planer om et mulig hyt-
teområde med inntil 25 hytter 
sør for K-feltet etter den nye 
måliavegen

 · det vil bli fiskedam v/støri-
garden

 ·  det vil bli utvidelse med 60 
hytter ved savalsetra

 ·  det er planlagt 25 hytter vest 
for rokosjøsaga ved rokosjøen

 ·  nordhueplanen videreført i 
kommuneplanen med 3 hytte-
felt og skitrekk

 ·  det er forslag om 4 vindmøller 
mot Hanklia

 ·  det er under vurdering om 
snøbrøytingen i budorområdet 
skal ut på anbud

 ·  miljøavdelingen hos Fylkes- 
mannen setter seg i mot  
sykkelsti på strekningen  

målia-Kveåa. andre alterna- 
tiver skal vurderes

 ·  muligheten for oppsetting av 
mast pga dårlig mobilnett blir 
vurdert

 · det er ikke aktuelt at noen fra 
hyttestyret får med en repre-
sentant i styret for budor sport 
og Fritid. det vil i stedet bli mer 
tilgang på informasjon og opp-
lysninger. dialog m/erik Westby.

5 Årsberetning 
 · erik Westby leste årsberet-

ningen, og den ble enstemmig 
vedtatt med to endringer. det 
ene var at et årstall ble endret 
fra 2010 til 2011, og det andre 
var at rønnaug Haugen var 
uteglemt i styrets oppsetning 
til slutt i årsberetningen. 

6 Regnskap  
 · ruth stenseth leste opp regn-

skap, og dette ble enstemmig 
vedtatt.

7 Fire innkomne forslag 
 · det var forslag om at alle 

Kostymerenn  
Zomier på påskeskirennet. 
Foto: Cato Guldberg
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medlemmer i hytteeierforenin-
gen skulle betale en fast sum 
til løtenløyper as på fakturaen 
som gjelder kontingenten. 
dette forslaget ble trukket.

 ·  det var ønske om at hyttestyret 
fikk en representant i styret for 
budor sport og Fritid. dette 
ble klarert i informasjonen fra 
myhre at dette ikke var aktuelt.

 ·  Forslag om styregodtgjørelse 
på kr. 1000,- ble enstemmig 
vedtatt

 ·  det ble enstemmig vedtatt å 
heve kontingenten til kr. 150,-

8 Budsjett v/Ruth Stenseth 
 · godtatt med endringer av 

kontingent og styrehonorar

9 Diverse 
 ·  Hyttestyret tar gjerne imot 

innspill til innhold på hjemme-
siden

 · mange hytteeiere bør bli bedre 
på renovasjon

 · det er grov pukk på veiene som 
utløser mye støv

 ·  det er ikke skjedd noe med skilt 
om hastigheten på veiene

 ·  Hyttestyret trenger hjelp til 
å avvikle påskeskirennet, og 
interesserte bes melde seg 

 ·  Tilbud om bredbåndsdekning 
fra direct Connect, men dette 
krever fri sikt til nordhue

 ·  Ice gir god dekning på mobilt 
bredbånd

 ·  det var både for og imot om 
at rusknytt skulle sendes elek-

tronisk til medlemmer. det bør 
opprettes et e-postkartotek, 
og da kan bl.a. påminnelse til 
årsmøtet sendes pr. e-post

 ·  Flere medlemmer hadde 
ikke mottatt medlemskortet 
sammen med innbydelsen til 
høstfesten

 ·  det var ønske om at det ble 
avholdt en ny høstfest

10 Valg v/Erik Nordli 
Valgkomiteens innstilling:
Leder:             
erik Westby – valgt for1 år
Nestleder:     
lars skoglund – ikke på valg
Sekretær:      
rønnaug Haugen – ikke på valg
Kasserer:         
ruth stenseth – valgt for 2 år
Styremedlem:  
Henriette Hoel – valgt for 2 år
Styremedlem:  
elisabet nersveen – ikke på valg
erik nordli – ikke på valg
Revisorer:        
Unni Hagenstuen – valgt for 2 år
gerd bråthen – valgt for 2 år 
Valgkomite:     
erik nordli – valgt for 2 år
Knut a. andersen 
Knut løvås 

10 Avslutning
 ·  erik Westby takket årsmøte- 

deltakerne for fremmøte
 
Årsmøtet 2013 blir holdt på  
Budor Gjestegård lørdag 09.03.12
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Påskeskirennet 2013

årets påskeskirenn arrangeres 
som vanlig langfredag kl. 14. 

I år er det 29. mars og vi håper 
snøen holder også denne påsken.

start og innkomst vil i år bli 
flyttet til gapahuken på rusk-
åsen. den ligger på venstreside av 
skiløypa til målia  ca. 200 m fra 
krysset på ruskåsen.

Vi fortsetter suksessen med 
pølser og brus til barna og vi opp-
fordrer store og små til å kle seg 
ut!  Vi trekker ut premier blant de 
med kostyme. 

det blir som vanlig natursti med 
mange morsomme oppgaver og 
litt skigåing.

alle store og små er velkomne!

Vi ønsker oss litt hjelp til selve 
gjennomførelsen av årets skirenn. 
det er ikke snakk om så store 
oppgaver eller lang tid. Vi trenger 
noen som kan hjelpe til å grille 
pølser, dele ut startnummer og 
oppgaveark, innsamling av be-
svarelser og utdeling av brus og 
pølser til de yngste.

Hvis noen kan tenke seg å 
hjelpe oss litt fra ca 13.45 og en 
times tid hadde det vært fint om 
dere tar kontakt med oss på mail 
lotenfjellethytteforening@gmail.
com eller med erik Westby på  
telefon 920 47 575.

Hilsen Hytteeierforeningen

Vinnere
Vinnerene av 
kostymerennet 2012.
Foto: Wenche Fjeld
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Regnskap 2012
(ikke revidert)

Resultatregnskap
Inntekter
Kontingent 38 500
annonser   9 300
renteinntekter   1 436
sum inntekter 49 236

Utgifter
div./Kontingent   2 410
arrangement 34 770
rusknytt 11 595
porto  10 693
rekvisita    1 671 
møter    6 322
sum utgifter  74 531

Resultat -25 295

Balanse regnskap
Eiendeler
sb1 Hedmark brukskto. 20 117
sb1 Hedmark brukskto. 72 519
Kasse      500
sum eiendeler 93 136

Gjeld/egenkapital:
egenkapital pr. 01.01.12 119 581
resultat pr. 31.12.12  -25 295
sum gjeld/egenkapital    93 136

det er innkassert 50 450 til  
løtenløyper i 2012.

Noter til regnskap 2012
25 Års jubileum
porto 3 220
musikk 5 000
bespisning 19 600  
sum 27 820

Porto
Jubileum  3 220
rusknytt  5 988
div. sendinger  1 485
sum 10 693

Rusknytt
Trykking 11 595
porto   5 988
sum 17 583
   
giro og konvolutter er fakturert 
og betalt med kr. 6 412,- i 2011.
Utsendingen gikk til 515 medl.
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Vi tar imot bestillinger på mat  
til små og store grupper. 
 

Middag på bestilling også utenom åpningstidene  
Ring oss på 91609397 
 

Kaffe, varm sjokolade, vaffel, Budorbolle 

Tjene penger på hytta? 
Vi trenger flere hytter til utleie 
Ta kontakt på 91609397 eller på 
epost budor@budor.no 

  

- Din lokale elektriker - 

 

 

 Lysutstyr             Automatikk  Internkontroll 
 Nyanlegg   Tavleverksted  Brannvarsling 
 Rehabilitering  Hytteinstallasjon  El-sjekk 
 

 
 Tlf.: 62 54 73 00  *  Fax: 62 54 73 01  *  Vakt: 481 33 686 
 

E-post: firmapost@installasjonsservice.no 
Web: www.installasjonsservice.no 
 

Brenneriroa Handel
Tlf.: 62 50 89 50
Åpningstider: 07–20 (09–18)
joker.brenneriroa@ngbutikk.net
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Varme – Bad – Sanitær – Industri
Nybygg • Totalrehabilitering • Service • Vedlikehold

ELVERUM
Dammenvn. 2

Tlf. 624 00 520

Fax. 624 00 521

HAMAR
Enggt. 34

Tlf. 625 43 810

Fax. 625 43 811

post@ycror.no

www.ycror.no

Rørleggeren i nærheten



Velkommen	  til	  en	  

hyggelig	  handel	  	  
	  

	  

Vi	  har	  utstyret	  
Kjente	  merkevarer	  

	  


