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Perfekt, som alltid!
Foto: Marit Arnesen
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Lederen har ordet 

da er det på tide å ta pennen fatt og forfatte en ny lederartikkel i 
medlemsbladet vårt. dette blir en lengre lederartikkel enn tidligere 
og vil gi et resymé av hva styret har befattet seg med det siste 
året. Følgende saker er meldt inn fra medlemmene: eiendomsskatt, 
festekontrakt/-avgift, tinglysning av festetomter, mobil- og bred-
båndsdekning samt kjørehastighet/kjøreadferd i løtenfjellet.

Undertegnede har hatt en rekke møter og telefoner med for-
skjellige instanser. Jeg nevner Løten kommune, Løiten almen-
ning, advokater og statens Kartverk. Vi har fått en juridisk vur-
dering fra norges Hytteforbund (nHF) vedrørende flere av de 
ovennevnte sakene.

1. Eiendomsskatten
nHF ble pr. mail stilt spørsmål hvorvidt det er riktig/lovlig å ilegge 
eiendomsskatt på festede tomter. svaret vi fikk var et ubetinget 
Ja. Ved en endring av tomtefesteloven for noen år tilbake fant Fi-
nansdepartementet det riktig å legge eiendomsskatten på fester.

På vårt neste spørsmål om beregningsmåten (områdefaktor/
sjablongmetoden) som løten kommune har benyttet, er i samsvar 
med loven, fikk vi til svar at det var det. styret i en hytteforening 
er i utgangspunktet ikke klageberettiget på beregningsmåten.

som de fleste har fått med seg ble eiendomsskatten hevet fra 
3,0 til 3,75 o/oo fra 1.1.2013.

2. Festekontrakter/-avgifter
gammel § 10 i tomtefesteloven om oppsigelse er ikke lenger 
gyldig. dog har festere i bygdealmenninger krav på forlengelse 
på samme vilkår og på ubestemt tid. en endring av bl.a. tomte-
festelovens § 33 er ventet første halvår 2014.

Skrevet av
erik Westby, leder

E-post: 
lotenfjellethytteforening 
@gmail.com

Web: 
www.loitenfjellet.no



www.lotenf jellet .no LøtenfjeLLet Hytteeierforening

Side 3

Innløsningsrett gjelder ikke i en bygdealmenning.
Vedrørende fastsettelse av ny festeavgift ved forlengelse har 

ikke styret fått inn noen meldinger. almenninga hadde heller ikke 
behandlet dette da de ble kontaktet sist sommer.

3. Tinglysning av festetomter
 styret er blitt gjort kjent med at flere tomter i løtenfjellet ikke 
er tinglyste. dette kan dreie seg om opp mot 100 tomter. Ved 
henvendelse til løten kommune, bekrefter de opplysningene. 
dette gjelder særlig eldre hyttetomter før 1990-tallet. Hvis en 
tomt ikke er tinglyst, kan festeren risikere tap av hytte og tomt 
ved en eventuell konkurs hos bortfester (løiten almenning). Un-
dertegnede har vært i kontakt med en advokat/bobestyrer som 
bekrefter at dette kan være en reell problemstilling, men at de i 
mange tilfeller vil prøve å finne en løsning, som f. eks å benytte 
en unntaksbestemmelse om innløsning.

En tinglysning vil medføre utgifter i form av gebyrer og 
avgifter til bl.a.til løiten almenning, kommunen og staten. den 
største utgiftsposten vil være dokumentavgiften til staten, 2,5 
% av eiendomsverdien. avhengig av størrelse og verdi kan de 
totale utgifter beløpe seg til kr. 25.000,- til 40.000,-. det har 
vært noe tvil om hvorvidt man må betale dokumentavgift, men 
ifølge Statens Kartverk må man betaledokumentavgiften ved 
tinglysning. Dog er min klare anbefaling å få tinglyst tomta.

Kalde januardager.
Foto: «trulsemarte»
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4. Mobil- og bredbåndsdekningen i Løtenfjellet
det er en kjensgjerning at det i deler av løtenfjellet er dårlig mo-
bil- og bredbåndsdekning. dette gjelder spesielt nord og øst for 
gjestegården (ruskåsen, Øisetera, størigarden). Jeg skrev i høst 
en mail til Telenor og netCom, med kopi til kommunen og al-
menninga. stedsforholdene, beliggenhet, antall hytter, leiligheter, 
caravanplass med mer ble beskrevet. pr. 1.12.2013 har vi fått svar 
fra begge nettoperatørene. netCom viste en større forståelse for 
problemene enn Telenor, som ikke hadde noen planer om å bedre 
problemene. Her har vi fortsatt en jobb å gjøre, sannsynligvis 
sammen med kommunen og almenninga.

5. Kjøre- og adferdsforholdene i Løtenfjellet
beklageligvis er det noen som kjører altfor fort i hyttefeltene. 
budorvegen er skiltet med 60 km/t nede fra bygda. Forbi gje-
stegården er det skiltet med tillatt 30 km/t. Vi hadde i fjor høst 
2 møter med almenninga. Vi kom i første omgang fram til føl-
gende løsning: det skiltes med 30 km/t-sone fra budorvegen opp 
svaenlivegen forbi alpinanlegget. I tillegg settes det opp skilter 
med «senk farten – vis hensyn» ved innkjøring til hyttefeltene 
langs Øisetervegen, målivegen, ruskåsvegen og størigardsvegen. 
stolpene skulle settes opp ila høsten (2013) og skiltene så fort 
de var trykket.

Ellers vil jeg minne om vegtrafikklovens § 3: «Enhver skal 
ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det 
ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk 

MEDLEMSMØTET
budor gjestegård  

lørdag 1. mars 2014, kl. 18.00.

ÅRSMØTET
budor gjestegård  

lørdag 31. mai 2014, kl. 18.00

Frasigelse av verv og innkomne forslag meldes styret innen mandag 5. mai.
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ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også 
vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.» 

6. Generelt
styret i hytteeierforeningen hadde i fjor høst 2 møter med budor 
gjestegård borettslag, budor Tunet gjestegård borettslag, løiten 
almenning og budor sport & Fritid angående driften av budor 
gjestegård og området rundt gjestegården. etter det første mø-
tet i fjor høst, ble gjestegården gjenåpnet og vi håper alle at 
steinar ski vil lykkes med driften.

Så vil jeg komme med en liten oppfordring. skiløypene er 
ment for skiløpere – ikke fotgjengere. Har du med deg hund, 
sørg for at du har kontroll over hunden. det har du ikke når den 
går løs bak deg eller langt foran deg. Hundeavføring fjernes fra 
skiløypene.

Vi vil avholde et medlemsmøte på gjestegården lørdag  
1. mars 2014 kl 18.00.

årsmøtet blir lørdag 31. mai 2014 kl. 18.00, også det på gjeste-
gården.

møt opp og støtt hytteeierforeningen. Ved betaling av med-
lemskontigenten, vær vennlig å oppgi hvem som betaler og mail-
adresse. Vi har mailadresse til kun til ca. 10 % av medlemmene.

Til slutt vil jeg få ønske alle et riktig godt nytt år.

De tre bukkende bruse, 
over bekken ved  
bjørkvolla.
Foto: Lars Skoglund
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Velkommen	  til	  en	  

hyggelig	  handel	  	  
	  

	  

Vi	  har	  utstyret	  
Kjente	  merkevarer	  

	  

MIDT I STORG ATA - Åpent 9-18 (10-15)

Årets bedri� 2011
Midt i storgata - Åpent 9-18 (10-15)
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Våte stier
På vei mot Svaen.
Foto: Henriette Hoel

Tilrettelegging og 
vedlikehold av stinettet

stinettet krever regelmessig vedlikehold dersom det skal fram-
stå i tilfredsstillende stand for turgåerne. det nedlegges mange 
dugnadstimer hvert år for at stiene skal være godt framkom-
melige og at merking skal være intakt. samtidig har økt nedbør 
medført nye utfordringer.

I utgangspunktet blir det ordinære vedlikeholdet med mer-
king, rydding av greiner, trær o.l. ivaretatt av en gruppe stifad-
dere, som er tildelt ansvaret for hver sine strekninger. denne 
ordningen fungerer i hovedsak bra, men det er nødvendig å 
supplere dette med mer omfattende fellesdugnader. 

Terrenget på Hedmarksvidda preges av flere store myrområ-
der. stier som passerer slike områder kan i perioder stedvis være 

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

Skrevet av
Steinar Østlie
HHT Løten krets

Web: 
www.hht.no/loten
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bløte. det anbefales å bruke godt fottøy på tur, f.eks. fjellsko. 
en del slike strekninger har lenge vært klopplagt. Vi har likevel 
registrert at økt nedbørsintensitet de siste årene har medført 
at de gamle kloppene noen steder har stått under vann. 

sist sommer ble det båret ut et betydelig antall nye klop-
per eller lemmer bestående av sammen-spikrede terrassebord. 
disse vil forhåpentlig «flyte» bedre på myrtorva, selv om disse 
også nok tråkkes ned og gror ned, og må flyttes på fra tid til 
annen. I sommer ble stier rundt gjetholen, samt ved Øisætra 
og i mosjømarka prioritert. arbeidet med utplassering av slike 
lemmer vil bli videreført, men det vil ta noe tid før behovet 
er dekket. det er heller ikke ønskelig eller realistisk at det skal 
legges ut klopper over alt i utmarka.

brua over Øksna på stien mellom støregarden og nordhue 
er gjennoppbygget etter å ha blitt ødelagt av flom i fjor. den 
er nå bygget med større høyde for bedre å tåle isgang og store 
vannmengder. det er også bygget klopper over 3 bekker langs 
stien forbi koia på Ingeborgvolla ved Killingkjølen mellom målia 
og gjetholen. 

Nye karttavler
neste sommer vil det bli utplassert 12-15 karttavler på strate-
giske steder i stikryss og ved startpunkter langs vei.  Kartet er 
hentet fra brosjyra «sommer på Hedmarksvidda». Karttavlene 
vil supplere eksisterende skilting, og vil forhåpentlig være til 
økt hjelp for turgåere som er ukjente på stinettet. det kan bli 
utplassert flere slike tavler senere.

Ny standard for skilting
Turistforeningen har vedtatt ny standard for skilting av stinet-
tet basert på fargekoder tilsvarende de som brukes blant annet i 
alpinbakker. Fargekodene består av en skala på 4 farger – grønn, 
blå, rød og svart, gradert etter vanskelighetsgrad, der grønn 
er enklest og svart mest utfordrende. den nye standarden vil 
brukes ved all ny merking, men det vil ta tid før slike skilt blir 
montert overalt på eksisterende stier, ettersom mye av denne 
merkingen er relativt ny. 

det aller meste av stiene i vårt stinett vil ha blå gradering. 
noe av de nye stitraseene i Korpreiret, med relativt bratt ned-

	  

	  
4000	  m2	  	  

lager	  med	  
byggevarer.	  
	  

Meget	  
hyggelige	  
priser.	  

Utkjøring	  
etter	  avtale.	  

	  
ÅPENT	  :	  
(Åsvang):	  
Man-‐fre:	  
8-‐17	  
Tors.	  
8-‐18	  
Lør:	  
8.30-‐12.30	  

Parkett - Byggevarer   2332	  Åsvang	  i	  Stange 

T: 62 58 62 22 T: 22 19 22 52 
Email: aasenhan@online.no 

	  

300	  m2	  
Parkettutstilling	  
ALNABRU/OSLO
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	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  

Norges	  største	  utvalg	  i	  	  
PARKETTGULV/ FURUGULV/ 

LAMINATGULV   

På	  lager! 
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stigning og elvekrysning, vil kunne få rød gradering. generelt vil 
grønn gradering være godt tilrettelagte traseer tilpasset bruk 
av rullestol og barnevogn. svart gradering vil være forbeholdt 
svært krevende ruter i høyfjellet. 

Ny sti Bårdsætra - Svaenlia/Budor
sist høst ble det merket en ny stitrasé mellom bårdsætra og 
svaenlia, en strekning på ca. 4 km. dette gir mulighet for en 
flott rundtur på 11-12 km med utgangspunkt nordover fra 
svaen toppen om gråberget, Kollmyrkampen og bårdsætra. 
Underveis krysser runden Fura to ganger. Fra Kollmyr-kampen 
anbefales også en avstikker på stinettet i Vang mot appelsin-
haugen og stenfjellhytta. 
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Løiten Almenning

Grunneierinformasjon 2014 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, vegbommer, 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

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

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
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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 og 
www.loitenalmenning.no. 

Vi forsøker å holde disse oppdatert til enhver tid med nyhe-
ter og informasjon. budor.no har også fått sin egen offisielle 
facebookside.  på www.budor.no er det også et webkamera og 
værstasjon som viser 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 likevel 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 allmenningskontoret innen 01.06.2014. Hogst utenfor egen 
hytte på etablert hyttefelt skal først klareres med allmenningen. 

Bjørkved 
1 m³ storsekk, 60 l. småsekk, bestilling og leveranser av ved skjer 
gjennom budor Hytteservice, se egen omtale, tlf. 916 20 133.



LøtenfjeLLet Hytteeierforening www.lotenf jellet .no

Side 12

Søppelcontainerne i Løtenfjellet
løiten almenning organiserer renovasjonen i løtenfjellet. det er 
søppelcontainer på budor, ved krysset mellom Øisetervegen og 
den nye vegen opp til hyttefeltene på budor nord, ved storøde-
gården og ved bommene ved nysetra, savalsetra og budorvegen. 
Vi minner om at containerne kun skal benyttes til «husholdnings-
avfall». Ikke byggeavfall 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 tappes 
mindre mengder vann i vannkanner eller bøtter.  Vedvarende sam-
menhengende tapping medfører ofte at det oppstår problemer i 
pumpestasjonen som ligger i ruskåsen med den følge at vannet 
blir borte i mange vannposter. Viser også til reguleringsbestem-
melsene for området. 

Vegavgifter 2014
Vegavgift for årskort er: 1000,- (01.01.2014 – 31.12.2014) I til-
legg kommer avgift på kr. 100,- pr. elektronisk brikke. Vegavgift 
for sesongkort: 1. november 2013 til 15. mai 2014 kr 600,- etter   
1. mai og ut året: kr 600,- enkelttur kr. 50,-. års- og sesongkort 
fås kjøpt ved henvendelse til almenningskontoret. det tas forbe-
hold om eventuelle endringer. 

Påskeskirenn på Ruskåsen
Foto: Tor Hoel
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 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 59 01 89  |  62 59 02 82

Gjerding ved hytter
det er i utgangspunktet ikke tillatt 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.  

det er under vurdering om en skal myke opp reglene for gjerd-
ing der det tillates noe mer gjerding enn slik det er i dag. regler 
for dette vil foreligge i løpet av våren.

Hyttetomter Budor Nord
Her er det bare på K-feltet som det er ledige tomter. 5 tomter 
igjen.

Hyttetomter i Svaenlia
I svaenlia består felt H12 av 55 tomter. av disse er 19 satt bort 
og det er noen reservert i tillegg. Felt H12 ligger på sørsiden av 
vegen fra svaenlia ned i Furadalen. alle tomtene er enkelttomter. 
på noen av tomtene er det mulig med oppstue. 



LøtenfjeLLet Hytteeierforening www.lotenf jellet .no

Side 14

eek eiendom bygger ut deler av r3. Feltet kalles Tyrikollen og 
ligger på sørsiden av skitrekket. det består av 18 parhytter, dvs. 
36 hytter til sammen. Hver hytte har bruksareal 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 det her 3 ledige tomter. 

Budor Caravan og Budor Skitrekk
budor Caravan og budor skitrekk driftes av budor sport og Fritid 
as som er et selskap eid av løiten almenning. Henvendelser gjø-
res til Øivind nordvold tlf. 916 20 133 eller ola bolstad tlf. 941 
58 898. For mer informasjon se www.budor.no og egen annonse.

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

Budor Hytteservice
som et tilbud til alle hytteeiere har vi startet opp med budor 
Hytteservice. For spørsmål om budor Hytteservice kan du kon-
takte Øivind nordvold på 91 62 01 33 mellom kl 08.00–15.30 i 
ukedagene eller oivind@budor.no.

Vi tilbyr blant annet:
 · Torvtak
 · grusganger
 · beising
 · maling
 · Takrenner
 · snømåking  
 · strøing av innkjøringer
 · pipebeslag
 · Feiing
 · pleie av tomt
 · Vask
 · Ved
 · … og mye annet
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nb: all vedbestilling til hyttene, skjer nå gjennom budor  
Hytteservice.

Løtenløyper
Vi ønsker alle velkommen i skisporet vinteren 2013/2014. ses–
ongen har denne vinteren kommet ganske sent i gang, men nå er 
det fine løyper med utgangspunkt fra budor. nede i bygda er det 
fortsatt helt bart selv om vi nå skriver januar. Terje nilssen og 
rune lundby kjører løypemaskin denne vinteren. 

en kan gå inn på nettet for å se oversikt over løypenettet på 
Hedmarksvidda. 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 for-
skjellige løypene er, samt løypeprofiler for hver enkelt løype ved 
å klikke på de. 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 ski-
løyper som kjøres med løypemaskin. 

lysløypa fra budor og ned til budor skistadion har forbindelse 
med lysløype og flere konkurranseløyper 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 skistadion. lyset slukkes kl. 21.30.

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

løtenløyper ønsker alle en fortsatt fin og trivelig vinter i våre 
skiløyper.
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Løten Røde Kors 
Hjelpekorps
Tlf: 452 48 283/
905 42 144
e-post: 
lotenrkh@gmail.com

Følg oss på facebook: 
www.facebook.com/
lotenrkh

Skrevet av
Ola Grøndalen
korpsleder

Kjære Budor-venner

like sikkert som at vinteren nærmer seg med stormskritt, er det 
at røde Kors snart starter opp med beredskap på budor igjen. Vi 
gleder oss veldig til å dele den flotte vinteren på budor med dere! 

Først og fremst vil vi takke for forrige sesong. Vi setter stor 
pris på all støtte, hyggelige smil og vink, og alle gode tilbakemel-
dinger fra folket i fjellet. Våre medlemmer hadde litt i underkant 
av 4000 tjenestetimer på budor fra jul og ut påske, i 2012/2013 
sesongen. og vi bistod ca. 90 personer som hadde fått problemer 
på Hedmarksvidda. alt fra sår, beinbrudd og brannskader til mer 
alvorlige hjerteproblemer og folk som hadde lagt ut på en litt 
for lang skitur. 

Vann er viktig! derfor vil vi fortsette å kjøre vann gratis også 
denne sesongen. dette gjør vi primært i romjula (forutsatt snø), 
vinterferien og i påskeferien, for hyttene på strekningen budor – 
ruskåsen – Vegenden/(målia). dere skaffer vannkanne (merket 
med hyttenummer!) og en plankebit eller lignende som dere mer-
ker med hyttenummer og setter ved skiløypa før 17.00. Vi kommer 
om kvelden og tar med oss kanna, fyller den opp, og setter den 
plass igjen samme kveld. da det kan være opptil 50 kanner pr 
gang, gjør plankebiten det enklere å finne tilbake til riktig sted.

Vi tilbyr også andre tjenester; f.eks. transport av varer og 
oppakning fra bilvei og siste biten frem til hytta. da lov om 
motorferdsel i utmark, setter visse begrensninger for bruk av 
snøscooter, kan vi ikke ta på oss å transportere mennesker fra 
a til b (gjelder selvfølgelig ikke ved skader/sykdom). Vi kjører 
også scooterspor fra budor- nordhue- gitvola, som er en herlig 
turløype for de som ønsker litt andre utfordringer, enn løype-
nettet ellers kan by på. ellers, trenger dere hjelp med noe, ring 
oss og spør. 
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nødtelefonen 1-1-3 har ikke et godt kart over hyttene i områ-
det rundt løtenfjellet. For at de skal finne din possisjon, så an-
befaler vi i lrKH at dere lager noe som kalles for «nødplakaten». 
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> marker hytta> dere får da 
opp en pdf-fil med en plakat som kan henges opp på hytta, og 
som angir nøyaktig gps posisjon for din hytte. dette er til stor 
hjelp hvis akutt sykdom eller skade skulle ramme deg eller en av 
dine kjære.

Vi i røde Kors gjør dette på frivillig basis, det vil si at medlem-
mene ikke får betalt for jobben som gjøres. allikevel koster det 
å kjøpe inn nytt utstyr, drifte det, sende medlemmer på kurs og 
drifte hytta. Vi håper at dere vil støtte det gode arbeidet røde 
Kors gjør på Hedmarksvidda. Kontonummer: 1865.20.11027

Hilsen 
løten røde Kors Hjelpekorps
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Hos oss kan vi hjelpe deg med mye!  
Vi kan tilby hytteutstyr fra Sunwind, sykler fra 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 

husholdningsflasker
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Rusk-Nytt 2011 LøteNfjeLLet HytteeieRfoReNiNg 11

Tlf 62 41 27 00
Vi totalmøblerer hytter og hjem



www.lotenf jellet .no LøtenfjeLLet Hytteeierforening

Side 21

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 5 medlemmer og 2 vara-
medlemmer som velges på årsmøte. I tillegg velges to revisorer og 
tre medlemmer til valgkomitè. styret består av: leder, nestleder, 
kasserer, sekretær og ett styremedlem.

Bjørkvollakrysset
en av flere drikkestasjoner 
for damen som deltok på 
Budor-røya. 
Foto: Lars Skoglund

Løtenfjellet
Hytteeierforening

E-post: 
lotenfjellethytteforening
@gmail.com

Web: 
www.loitenfjellet.no
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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

§ 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 
budor caravan

§ 5 Funksjonstid
leder velges for ett år av gangen mens styremedlemmer velges 
for 2 år. styremedlemmer er automatisk på valg ved utløpt funk-
sjonstid. nestleder, sekretær og ett styremedlem er på valg ved 
odde årstall, men øvrige styremedlemmer er på valg ved partall. 
revisorer og valgkomitè velges med en funksjonstid på 2 år.

§ 6 Årsmøte
årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkal-
ling skjer ved oppslag og ved utsendelse av varsel til medlemmer 
med minimum 3 ukers varsel. årsmøte skal minimum behandle 
regnskap for inneværende år, budsjett for neste år, mål for hyt-
teeierforeningen, 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 hytteeierforeningens medlemmer for-
langer det. Innkalling skjer etter samme retningslinjer som for 
ordinært årsmøte.
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§ 8 Arbeidsprogram
det valgte styret er pålagt å arbeide ut fra årsmøtevedtak om 
målsettinger. ansvarsområder fastsettes og arbeidsprogram for 
hver komitè behandles på første styremøte etter årsmøte og se-
nest innen utgangen av august måned.

§ 9 Oppløsning
oppløsning av løtenfjellet hytteeierforening kan bare skje ved 
årsmøtevedtak eller ekstraordinært årsmøte, og med minimum 
2/3 flertall av hytteeierforeningens medlemmer. Forslag om opp-
løsning må være varslet iht. §6.

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

Målivarden
Opptelling ved vending 
ved Målitoppen under 
Budor-røya.
Foto: Lars Skoglund
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Tur-O-post
Medlem av tur-O-utvalget 
i Løten O-lag. 
Foto: inger Marie Bjørke

Informasjon 
fra Løten o-lag

Skrevet av
Ole Lien

Web:
http://turorientering.no/
lotenol/

Turorientering i Løten 2014 

Turorientering i Løten 2014 - kombiner gode naturopplevelser 
med fysisk aktivitet og hjernetrim. 

løten o-lag ønsker velkommen til en ny sesong med turoriente-
ring. 75 poster står og venter på deg ved budor og i mosjømarka 
fra ca. 1. mai til og med 30. september. mer om opplegget blir å 
finne på http://turorientering.no/lotenol/

Turorienteringskonvolutten, som inneholder kart (3 stk.) med 
poster inntegnet, ett kontrollkort og informasjon, kan kjøpes hos 
VI-To på løten, løten nærstasjon & landhandleri, budor gjeste-
gård og HHT-butikken på Hamar fra slutten av april. det blir også 
anledning til å kjøpe ekstra kontrollkort og ekstra sett med kart.

som deltaker i turorientering kan du få merker, diplomer og 
plaketter etter hvor mange poeng du har klart og hvor mange 
år du har deltatt. Utdeling vil skje på en hyggekveld etter at 
sesongen er slutt.  

For spørsmål om opplegget, kontakt leif martin Kjos, telefon 
957 89 867 eller ole lien, telefon 913 79 047.

løten o-lag ønsker god TUr !
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Påskeskirennet 2014

Tradisjonen tro arrangerer vi påskeskirennet langfredag 18.04.14 
kl. 14.00. start og innkomst vil i år som i fjor bli gapahuken på 
ruskåsen.  

Vi fortsetter suksessen med pølser og brus til barna og vi opp-
fordrer store og små til å kle seg ut! 

det blir som vanlig mange morsomme oppgaver og litt skigåing. 
store og små er velkomne!

I fjor fikk vi god hjelp fra flere av dere, og tusen takk for det. Hvis 
noen har mulighet til å stille opp i år også så setter vi stor pris på 
noen hjelpende hender. 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 besvarelser 
og utdeling av brus og pølser til de yngste. Hvis noen kan tenke 
seg å hjelpe oss fra ca 13.45 og en times tid hadde det vært fint. 
da er det bare å stille opp ved gapahuken.

Ruskåsen
inn til drikkestasjon under 
påskeskirennet.
Foto: Aage Martinsen

Hilsen fra
hytteeierforeningen

E-post:  
lotenfjellethytteforening
@gmail.com

Web: 
www.loitenfjellet.no
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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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Årsmøte i 
Løtenfjellet Hytteeierforening

sted: budor gjestegård
dato: 9. mars 2013
Til stede: 23 fremmøtte, inkludert styret
referent: rønnaug Haugen

sak Tema Innhold
1 møteinnkalling 

og saksliste
 · erik Westby åpnet møtet og ønsket 

velkommen
 · møteinnkalling og dagsorden  

godkjent. Westby beklaget at klokke-
slettet for årsmøtet var uteglemt i 
medlemsbladet.

2 Valg av møte- 
leder, sekretær  
og underskriving 
av protokoll

 · erik Westby valgt som møteleder
 · rønnaug Haugen valgt som sekretær
 · oddveig og Knut Færgen fra løten  

ble valgt til å underskrive protokollen 
fra årsmøtet

3 årsberetning  · erik Westby leste årsberetningen, og 
den ble enstemmig vedtatt.

4 regnskap  · ruth stenseth leste opp regnskapet,  
og regnskapet var godkjent av  
revis orene. 

5 budsjett  · ruth stenseth leste opp forslaget til 
budsjett, og det ble enstemmig  
godkjent. 
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6 Innkomne 
forslag

 · styret hadde forslag om at antallet i 
styret går ned fra sju til fem, og at det 
i stedet blir to varamedlemmer. dette 
krever endring i vedtektene. Forslaget 
ble enstemmig godkjent.

 · et annet innkommet forslag var at 
det finnes ca. 70-100 festekontrakter 
som ikke er tinglyst. største andelen 
er eldre hytter. disse hyttene vil være 
uten rettssikkerhet ved en eventuell 
konkurs i løiten almenning. Hyttene 
kan da inngå i boet. det oppfordres til 
å kontakte løten kommune ved tvil.

 · Hamar Interkommunale brann og 
Feiervesen oppfordrer hytteeiere til å 
kontakte dem for kontroll og feiing av 
piper, samt kontroll av ildstedet. dette 
utføres mot en avgift.

 · det er avsagt en dom i strasbourg som 
gir grunneier større adgang til å øke 
festeavgiften med mer enn konsum-
indeksen ved kontraktfornyelse. dette 
medfører endring i tomtefesteloven.

 · det er avklart med norges Hyttefor-
bund at det ikke er mulig å innløse 
festetomter i bygdealmenninger, 
jf.tomtefesteloven § 34 annet ledd.

 · eiendomsskatten i løten er inndelt i 
områdefaktorer. på enkelte hyttefelt 
uten strøm, vann eller vei frem til  
hytta er det høyere områdefaktor enn 
de er for bolighus i for eksempel bren-
neriroa i løten. dette skal det jobbes 
videre med. Videre er det avklart med 
norges Hytteforbund at det er lov å 
ha eiendomsskatt på festetomter, og 
det er standard i de fleste kommuner 
at punktfeste er satt til ett mål.
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7 Valg 
v/erik nordli

Valgkomiteens innstilling:
leder:             
erik Westby – valgt for 1 år
nestleder:       
lars skoglund – ikke på valg
sekretær:       
ruth stenseth – valgt for to år
Kasserer:        
liv randi enberget – valgt for 2 år
styremedlem:  
Henriette Hoel – ikke på valg
Varamedlem:    
elisabet nersveen – valgt for ett år
Varamedlem:   
erik nordli – valgt for to år
revisorer:      
Unni Hagenstuen – ikke på valg
gerd bråthen – ikke på valg
Valgkomite:     
erik nordli – ikke på valg
Knut a. andersen – valgt for 2 år
Knut løvås – ikke på valg

8 avslutning  · erik Westby takket årsmøte- 
deltakerne for fremmøte og  
informerte om at tidspunktet for  
neste årsmøte vil bli vurdert med  
tanke på å få med flere. 

Brenneriroa Handel
Tlf.: 62 50 89 50
Åpningstider: 07–20 (09–18)

joker.brenneriroa@ngbutikk.net
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Telefon 62 59 28 50
Mobil 905 37 785   Faks 62 59 25 51

Termografering – Alt i elektriske installasjoner

grinderengsletta 2, 2340 løten

Spreke damer
en av aktivitetene for  
deltagerne på Budor-røya.
Foto: Lars Skoglund
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Budor Gjestegård ønsker deg hjertelig velkommen inn, 
om du bare har lyst til å ta en kopp rykende varm kakao 
eller kaffe etter en skitur, eller en bedre middag. 
 
På menyen finner du alt fra deilige tradisjonsrike 
måltider til Pizza og vaffel. 
Barn spiser til halv pris. 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vedlikehold på hytta! 
 

o Torvtak 
o Grusganger 
o Beising 
o Maling 

 

 Tlf: 91 62 01 33 mellom kl. 08.00 – 15.30 i ukedagene 
 oivind@budor.no - post@budor.no 

 
Ved akutte problemer som for eksempel vannproblemer 

Svaenlia: Vakt telefon Løten kommune: 95 15 44 66 

Budor Nord: Vakt telefon Løiten Almenning: 91 62 01 33 

 

o Takrenne 
o Snømåking 
o Pipebeslag 
o Feiing 

 

Fantastiske langrennsløyper 
 

For informasjon og oppdateringer om skiløyper se www.budor.no  
Trykk på skisporet eller skisporet.no/hedmark/hedmarksvidda 
 
 

Skitrekk og kjelkebakke 
 

25. jan – 23. mars: åpent alle dager fra 10 – 16.00  
Kveldskjøring tirsdag, torsdag og fredag kl 16.00 – 21.00 
 

Før og etter disse datoene:  

Se åpningstabell på www.budor.no 

Budor skitrekk: post@budor.no  Tlf: 941 58 898 

o Vask. Hytte inne ute, vinduer 
o Pleie av tomt 
o Ved 
        …og mye annet 
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Risse har i år også mange aktiviteter for 
barn både i skitrekket og i Koiedalen 
 

For mer informasjon om Budor Gjestegård, skitrekk og aktivitetene: 
www.budor.no eller www.risse.no 
 

Nyhet! Barnebusdag på hytta eller hos oss. 
Mat, kake, godteripose og besøk av Risse kr 300,- pr barn 
 

Følg oss på facebook!  
Søkeord: 
Budor.no 
risseibudorskogen 

Bli med på Budor-røya lørdag 23. august 
 
32 spreke damer deltok på arrangementet i fjor gjennom et samarbeid mellom 
Budor Gjestegård, Sport og Fritid og Hytteeierforeningen. 
Det blir lagt opp til turmarsj med 2 løypealternativer på henholdsvis 7 og 12 
kilometers lengde. Underveis kan damene innta forfriskninger på 3 
drikkestasjoner. Etter målgang blir det servert lunsj. På ettermiddagen blir det 
gjennomført diverse lagkonkurranser med blant annet quiz og praktiske 
oppgaver. Arrangementet blir avsluttet med middag på Budor Gjestegård. 
 
Pris: 400,- pr, deltager.  
For mer informasjon, påmelding og overnating om ønskelig:  

Budor Gjestegård: 99 43 37 03 

Nyvasket hytte? 
 
Det er alltid godt å komme til en hytte med duft av grønnsåpe og rene vinduer. 
For informasjon om priser på hyttevask finner du på www.budor.no 
Trykk på hytteservice 
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	   Storhamargata	  44	  

2317	  HAMAR	  
Tlf:	  62	  54	  38	  10	  
Fax:	  62	  54	  38	  11	  	  

Dammenveien	  2	  
2406	  ELVERUM	  
Tlf:	  62	  40	  05	  20	  
Fax:	  62	  40	  05	  21	  

Hvor finner du oss? 

Åpner ny butikk 
 i slutten av januar -14 

DIN	  TOTALLEVERANDØR	  AV	  RØRLEGGERTJENESTER!	  

Siden	  1934	  har	  YC	  Rør	  AS	  befestet	  sin	  posisjon	  som	  en	  solid	  totalleverandør	  i	  Hamar	  
og	  Elverum.	  Høy	  kompetanse	  og	  lang	  erfaring	  innen	  alle	  områder	  av	  faget,	  gjør	  at	  	  

Yc	  Rør	  AS	  har	  bliR	  et	  godt	  etablert	  rørleggerfirma	  med	  62	  ansaRe,	  	  
Og	  et	  naturlig	  førstevalg	  for	  veldig	  mange.	  	  

Som	  medlem	  av	  Comfort	  kjeden	  vil	  vi	  kunne	  bistå	  med	  nyheter	  og	  trender	  Vl	  diR	  
baderom	  like	  mye	  som	  å	  være	  din	  lokale	  rørlegger.	  	  

	  
Vi	  kan	  faget,	  og	  ønsker	  at	  du	  som	  kunde	  skal	  føle	  det	  trygt	  å	  velge	  	  

YC	  Rør	  As	  som	  din	  totalleverandør.	  
	  

Ring	  oss	  gjerne	  for	  nærmere	  avtale,	  eller	  besøk	  buVkken	  
nærmest	  deg.	  
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- 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 
 



returadresse:erik Westby, bringebærvegen 10, 2409 elVerUm

B

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

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

Kasserer 
Liv Randi Enberget  
Tlf: 975 39 616
e-post: lenberge@bbnett.no
medlemsregister
Kontingent
regnskap

Sekretær
Ruth Stenseth  
Tlf: 948 67 195
e-post: ruth-st2@online.no
sekretærfunksjoner
Forberedelser påskerennet

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

Varamedlem
Erik Nordli   
Tlf: 977 73 217
dugnadsvirksomhet
Forberedelser påskerennet
   
Varamedlem
Elisabeth Nersveen 
Tlf: 916 89 249 
e-post: 
enersveen@gmail.com 
dugnadsvirksomhet 
påskeskirennet

Styresammensetning og 
ansvarsfordeling 2014


