m e d l e m s b l a d 2 0 15 | o p p l a g 110 0 | å r g a n g 2 6

HUSK!

Årsmøtet 2015 – Budor Gjestegård
Lørdag 28. februar kl. 15.00
Støtung februar på Målia.
Foto: Henriette Hoel

www.lotenfjellet.no

Lederen har ordet

Skrevet av
Ole Volden-Sandersen,
leder
E-post:
lotenfjellethytteforening
@gmail.com
Web:
www.loitenfjellet.no

Forandringstid

2014 har vært et år med en del forandringer. En dyktig og driftig
leder har gitt seg og gitt stafettpinnen videre. Det samme ser
vi kommer til å fortsette i 2015 da flere med et stort hjerte og
lange og god innsats for løtenfjellet og foreningene gir seg, og
nye krefter skal velges og trå til. Vi skal videreformidle det som
er bygd opp gjennom årene, samtidig som foreningen skal tas
med inn i fremtiden.
Løtenfjellet er et sted for ro, glede, nytelse. Et sted for å lade
opp igjen etter en travel hverdag. Samleving med natur, dyr og
mennesker er viktig når løtenfjellet skal være et naturlig samlingssted for alle i alle aldere. Løtenfjellet har i mange generasjoner vært et sted hvor dyrene var på beite og spiste seg store og
fete gjennom sommeren. Med tiden har vi mennesker og hyttene
blitt flere og de beitende dyrene har blitt færre. Fortsatt har vi
samspillet med dyrene som på godt og vondt også nyter den friske
luften og det gode gresset i fjellet på sommeren. Løtenfjellet skal
være et sted for alle som vil være ute i frisk natur og nyte den
ekte norske følelsen som vi tar som en selvfølge.
I 2015 vil vi få et styre hvor flere er nye, vi skal søke å gjøre
vårt beste for våre medlemmer.
Jeg ønsker alle et fint år og at vi sammen skal kunne bruke
fjellet til det beste for oss alle.
Vennlig hilsen
Ole Volden-Sandersen
Leder
Løtenfjellet hytteeierforening
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HHT Løten krets –
Nytt fra Turistforeningen

Utbedring av Målia turisthytte

Vi har nok en aktiv dugnadssesong bak oss. Av det som er mest
synlig er kanskje vedlikeholds-tiltakene på Målia. Serveringshytta
var først ut i fjor, der særlig kjøkkenet har fått et moderniseringsløft. Disken er snudd 90 grader, og serveringslokalet har fått
noen flere sitteplasser. Det hadde nok vært behov for adskillig
flere, men uteplassen er økt betydelig. På fine senvinterdager
kan mange flere besøkende ta med kaffen, solbærtoddyen og
wienerbrødet ut på terrassen og finne bordplass der.
I sommer har Stouslandhytta, den tidligere Røde Kors-hytta,
stått for tur. Hytta har fått navn etter HHTs første styreleder, Georg Jacob Stousland, som for egne midler kjøpte denne sæterløkka
og forærte den til turistforeningen. Hytta var Målias serveringshytta fram til den nåværende stod klar i 1970. Hytta skal kunne
leies og brukes av skoleklasser og andre grupper av tilsvarende
størrelse.

Informasjon fra Hamar
og Hedemarken
Turistforening (HHT),
Løten krets.
Skrevet av
Steinar Østlie
HHT Løten krets
Web:
www.hht.no/loten

Glade damer trosser været
under Budorrøya 2014.
Foto: Lars Skoglund
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Til slutt skal også annekset, overnattingshytta som står bak
serveringshytta, utbedres noe. Hytta skal dessuten bli såkalt selvbetjent hytte, dvs. at den får et lite matvarelager, noe som først
og fremst blir de som går lengre turer til nytte.

Snippkoia

Snippkoia, som ligger på nordsida av Gjetholen, har i løpet av
sommeren fått utført noe høyst tiltrengt vedlikehold. Koia er
blitt jekket opp, slik at det blir litt mer luftig under golvet. Nordog vestveggen har fått ny ytterpanel, og endelig er det montert
takrenner. Innvendig er det satt opp ei hylle for besøksprotokoll,
hyttebok og hytteperm, samt ei hylle for bøker o.l. To nye lufteventiler gjenstår å installere. Til sommeren skal både koia og uthuset beises på nytt.

Fin vinterdag.
Foto: Ole VoldenSandersen
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Dessverre har flere av HHTs hytter og koier hatt ubudne gjester i løpet av sommeren av besøkende som har bodd seg til over
lengre tid. Hyttene er til dels tilgriset på en utrivelig måte, store
mengder søppel og andre bruksgjenstander er etterlatt, og mye
ved er forbrukt. Bedre tilsyn er derfor nødvendig. Ved Snippkoia,
som i alle år har stått ulåst og tilgjengelig for alle besøkende,
er det på nytt stjålet en gassdunk. Store mengder ved, som var
tiltenkt både denne og neste vinter, er brent opp i løpet av kort
tid på høsten. Ettersom dette også har skjedd flere ganger før,
må det vurderes om det kan forsvares fortsatt å la koia stå
åpen eller om denne må låses med DNT-nøkkel, slik våre andre
hytter er.

Overnattingsturer langs Rondanestien

Turer fra hytte til hytte langs Rondanestien kan anbefales. Det
er relativt kort avstand mellom hyttene på Hedmarksvidda
fra Målia og innover mot Bringebu ved Åsta, med mindre enn
10 km mellom hyttene. Dette er turer som kan passe for familier
med barn, som tilvenning til lengre turer. Ettersom det ikke er
matlager på disse hyttene er det nødvendig å bære med mat
for turen, samt sovepose eller lakenpose. Øvrig utstyr finnes på
hyttene, som er låst med DNT-nøkkel. Slik nøkkel kan lånes av
medlemmer, f.eks. fra HHTs butikk på Østre Torg i Hamar.

Vedlikehold og klopping av stier

Det er ryddet og merket en ny trasé mellom Bårdsætra og Svaenlia. Det går ingen naturlig sti her fra før, men det har vært etterspurt en slik tverrforbindelse for å tilrettelegge en runde fra
Svaen om Gråberget, Kollmyrkampen, Bårdsætra og tilbake mot
Budor-området.
Vi har fortsatt tiltakene vi startet i fjor med utlegging av prefabrikkerte klopper på bløte myrstrekninger. Denne sommeren
har vært vesentlig tørrere enn foregående år, slik at behovet har
ikke vært like merkbart. Det er lagt en del klopper på de bløteste
partiene langs Rondanestien nord for Svaen mot Målia. Videre er
det lagt ut klopper i noen myrer på strekningen mellom Øisætra
og Nordhue mot Kjølstadkoia, samt øst for Øksna på strekningen
Nordhue -Støregarden. Denne kloppingen vil fortsette med årlig
utlegging i et begrenset omfang.
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Fiske ved Yksensjøen.
Foto: Henriette Hoel

Hele stinettet blir gjennomgått med rydding og ettersyn av
merking og skilting hver vår. Hvis noen likevel kommer over dårlig
merking eller manglende rydding, vil vi gjerne høre om det.

Andre tilbud

For de som ikke ivrer etter å ta i bruk den første snøen om høsten
i Løtenfjellet, kan de flotte stiene i Mosjømarka anbefales. Det
finnes en egen kartbrosjyre «Mosjømarka i Løten», som bl.a. kan
kjøpes for 20 kr på kontoret til Løiten Almenning, Løten kommunes servicekontor og i HHT-butikken.
For øvrig er tilrettelegging av nærmiljøturer i skuddet nå. Dette
er er vurdert å ha svært stor samfunnsøkonomisk helseverdi, hvis
den mest passive delen av befolkningen starter med litt daglig
fysisk aktivitet. Et lavterskel turstinett i nærområdet der folk bor,
er trolig et godt tiltak for å friste denne målgruppa ut av sofaen.
I Løten er vi i ferd med å merke et nytt stinett rundt Ådalsbruk.
Samtidig blir det utarbeidet ei kartbrosjyre over nærmiljøturer i
Løten.
Turkart Hedmarksvidda er også under revidering. Kartet skal
være ferdig til neste sommer.
Godt nytt tur-år 2015!
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T til hytteeiere i Løtenfjellet
Vi kan tilby denne flotte «Løten

Huken» til meget hyggelig pris.

Ferdig oppsatt eller som byggesett.
Vi leverer også anneks i flott 6” eller 8” tømmer.
Rimelige priser på vanlig trelast og byggevarer også.
Velkommen til en trivelig handel
(du finner oss rett bak Myklegard)
Følg oss på Facebook
Tlf. 62 59 00 05 eller mail: post@bygdesag.no
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Påskeskirennet 2014
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Som mange av dere vet har vi en årelang tradisjon med å arrangere påskeskirenn
på langfredag på Ruskåsen. Det nye styret som velges på årsmøtet 28.02.15
vil ta stilling til om det er mulig å arrangere påskeskirennet også i 2015.
Utfordringen vår er å få tak i nok folk, og vi håper med dette at alle
som kan bidra i forbindelse med skirennet tar kontakt med oss slik at vi
kan få en oversikt over om det lar seg gjennomføre.
Mail: lotenfjellethytteforening@gmail.com – Telefon: 928 67 350
Hjelp oss med å få nok en hyggelig langfredag
sammen i gapahuken på Ruskåsen.
Vi vil informere på vår hjemmeside og ved oppslag på gapahuken på
Ruskåsen om vi har lykkes i å skaffe nok folk til arrangementet.
Mvh styret i Løtenfjellet hytteeierforening.

Risse har en rekke aktiviteter for barn gjennom hele året på Budor.
I påsken er Risse svært aktiv og inviterer alle barn til å møte ham.
Lørdag 28. mars kl 15.00
Risse har laget en løype i
Koiedalen og utenfor Budor
Gjestegård, med utfordringer
og lek i snøen.
Palmesøndag 29. mars
Kostymedag.
Alle som kler seg ut får kjøre
gratis i skitrekket denne dagen.
Det blir premiert gode kostymer med diplomer og medaljer!
Torsdag 2. april. kl. 13.00
Misseline har laget en egen

løype i Koiedalen med spørsmål og gåter.
Langfredag 3. april
Risses sakattejakt kl 15.00.
Quiz for hele familien kl 17.00.
Danseaften på budor Gjestegård kl 21.00.
Påskeaften 4. april
Risses store skirenn og afterski
for barn kl 14.00. Alle barna
får diplom og påskeegg. Danseaften på Budor Gjestegård
kl 21.00.

For mer informasjon om
Risses
aktiviteter se
www.risse.no
eller
www.budor.no/
aktivitetskalender
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Løiten Almenning

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

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
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
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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 nyheter 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 01.06.2015. Hogst utenfor egen
hytte på etablert hyttefelt skal først klareres med allmenningen.

Bjørkved

1 m³ storsekk, 60 l. småsekk; Bjørkved storsekk/småsekk. Bestilling og leveranser av ved skjer gjennom Budor Hytteservice,
se egen omtale, tlf. 916 20 133.
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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 Storødegården og ved bommene ved Nysetra, Savalsetra og Budorvegen.
Vi minner igjen om at containerne kun skal benyttes til «husholdningsavfall». Ikke byggeavfall og møbler – det må kjøres til HIAS
sitt anlegg på Heggvin. Misbruk medfører en dyrere ordning for
brukerne.

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 sammenhengende tapping medfører ofte at det oppstår
problemer i pumpestasjonen som ligger i Ruskåsen med den følge at vannet blir borte i mange vannposter og ordningen med
vannposter blir unødvendig kostbar for oss og for hytteeierne.
Med de reguleringsbestemmelsene som gjelder for området med
krav om at vannet skal bæres inn, regner vi med at dette nå blir
fulgt opp uten at vi må ta dette videre med Løten kommune som
håndhever reguleringsbestemmelsene.

Vegavgifter 2015

Vegavgift for årskort er: 1100,- (01.01.2015 – 31.12.2015) I tillegg
kommer avgift på kr. 100,- pr. elektronisk brikke. Vegavgift for
sesongkort: 1. november 2014 til 15. mai 2015 kr 600,- Etter
1. mai og ut året: kr 650,- Enkelttur kr. 50,-. Fra 1. februar økes
enkelttur til kr 60,-.
Års- og sesongkort fås kjøpt ved henvendelse til almenningskontoret. Det tas forbehold om eventuelle endringer.

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 gjerding der det tillates noe mer gjerding enn slik det er i dag. Løten
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kommune vil ta dette opp i forbindelse med kommunens arealplan
som legges fram til høring i februar/mars.

Hyttetomter Budor Nord

Her er det bare på K-feltet som det er ledige tomter. 4 tomter
igjen.

Hyttetomter i Svaenlia

I Svaenlia består felt H12 av 55 tomter. Av disse er 28 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.
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. Her er
det igjen 7 ledige tomter.
På vestsiden av felt H12 vil felt H10 bli bygd ut med infrastruktur i 2015. Her blir det 32 tomter.

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
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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 gjøres 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.

Foss med lang lukkertid.
Foto: Ole VoldenSandersen
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Budor Hytteservice

Som et tilbud til alle hytteeiere har vi startet opp med Budor
Hytteservice. For spørsmål om Budor Hytteservice kan du kontakte Øivind Nordvold på 916 20 133 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
NB: All vedbestilling til hyttene, skjer nå gjennom Budor
Hytteservice.

«Naturlig snøskulptur»
Foto: Cato Guldberg
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Løtenløyper

Vi ønsker alle velkommen i skisporet vinteren 2014/2015.
Sesongen har kommet godt i gang, og vi har hatt fine løyper i
lang tid selv om det er lite snø. Nede i bygda er det fortsatt helt
bart selv om vi nå skriver januar.
Terje Nilssen og Rune Lundby kjører løypemaskin også 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 forskjellige
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
skiløyper som kjøres med løypemaskin. I løpet av vinteren vil vi
få opp ny skilting av løypenettet i Budorområdet.
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 Budor Gjestegård 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
forbedringer 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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Avtaler for medlemmene i
Løtenfjellet hytteeierforening
Elvebakken salg og service,
Løten - www.facebook.com/ElvebakkenSalgService
10% på interiørmaling
15% på Jordan maleutstyr
Pristilbud på male, og handtverkstjenester
Shell/ 7-eleven, Løten
Kaffekort, hver 5 gratis
Vaskekort, hver 6 gratis
Dallasburger, hver 6 gratis
AGA propan, hver 5 gratis
Trumph kort på drivstoff 30 øre per liter
Installasjonsservice as, Løten
www.installasjonsservice.no
15% rabatt på materiell
Budor skitrekk, Budor - www.budor.no
10% rabatt på sesong kort i Budor skitrekk
Gausdal Landhandleri - www.gaus.no
Medlemsrabbatt, be om tilbud
Husk kvitteringstrykk/oblat for betalt medlemsavgift
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Hos oss kan vi hjelpe deg med mye!

Vi kan tilby hytteutstyr fra Sunwind,
skog- og hagemaskiner fra Honda, Hu
Suzuki, mopeder av merkene Peugeot
Vi tilbyr også rep
og montering av
hytteutstyr!

Vestsivegen 41, 2411 Elv
Salg - service - delelage
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, sykler fra Peugeot, Merida og DBS,
usqvarna og Jonsered, , båtmotorer fra
t og Derbi. Eget serviceverksted.

verum, Tlf. 62 41 26 97
er – produktkunnskap
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Rusk-Nytt 2011

LøteNfjeLLet HytteeieRfoReNiNg

Tlf 62 41 27 00

11

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

Løtenfjellet
Hytteeierforening
E-post:
lotenfjellethytteforening
@gmail.com
Web:
www.loitenfjellet.no

§ 3 Styresammensetning

Hytteeierforeningens styre består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges på årsmøte. I tillegg velges to revisorer og
tre medlemmer til valgkomitè. Styret består av: Leder, nestleder,
kasserer, sekretær, 1 styremedlem.

Veiskiller.
Foto: Ole VoldenSandersen
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§ 4 Medlemmer

De som kan være medlemmer i Løtenfjellet hytteeierforening er
de som har hytter i Løtenfjellet, har hytter i Budortunet borettslag, 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 funksjonstid. 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. Innkalling 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 hytteeierforeningen, 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 forlanger det. Innkalling skjer etter samme retningslinjer som for
ordinært årsmøte.

Din lokale servicestasjon
•
•
•
•

Shell 7-eleven

2340 Løten
Telefon 62 59 09 11 Faks 62 59 24 48
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Selvvaskeanlegg
Kioskvarer
Eget serviceverksted
Bilvask, med og uten
børster
• Bytte/salg av propan

Åpent til kl 23.00

www.lotenfjellet.no

§ 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 senest 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 oppløsning må være varslet iht. §6.

§10 Vedtektsendring

Vedtekter kan bare endres av årsmøte og ved 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer på årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer
skal være varslet iht. § 6.
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priser.	
  

På	
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Forbo	
  Parkettgulv	
  
Upofloor	
  Parkett	
  
	
  

	
   Alloc	
  Laminatgulv	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
Parkett - Byggevarer

	
  
2332	
  Åsvang	
  i	
  Stange

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

DALA-‐FLODA	
  
Furugulv
	
  

	
  

MOELVEN	
  
Heltre	
  Eik	
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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.
Se åpningstider og meny: www.budor.no
Budor Gjestegård søker samarbeid med flere hytteeiere når det gjelder
utleie. Vi kan gledelig melde om stor pågang.
Ta kontakt med Steinar Ski: 99433703

Budor Hytteservice
Vedlikehold på hytta!
*Torvtak *Grusganger *Beising *Maling *vask

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

ter

zza

Skitrekk og kjelkebakke

24.jan – 6. april: Åpent alle dager fra 10 – 16
Kveldskjøring tirsdag, torsdag og fredag kl 16 – 21
Mer informasjon på www.budor.no
Budor skitrekk: post@budor.no Tlf: 941 58 898

Risse har mange aktiviteter
for barn i skitrekket og i Koiedalen
For mer informasjon om aktivitetene:
www.budor.no eller www.risse.no

Barnas skirenn, skattejakt, ballongtog
Og mye mer!
Følg oss på facebook!
Søkeord:
Budor.no
risseibudorskogen
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Kjære Budor-venner

Løten Røde Kors
Hjelpekorps
Tlf korpsleder: 452 48 283
Tlf VAKT: 905 42 144
E-post:
lotenrkh@gmail.com
Følg oss på facebook:
www.facebook.com/
lotenrkh
Skrevet av
Ola Grøndalen
korpsleder
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Jan 2015
Da har vinteren kommet igjen og vi i Løten Røde Kors Hjelpekorps
starter snart opp med beredskap på Budor igjen for vinter sesongen. Vi gleder oss veldig til å dele den flotte vinteren på Budor
med dere som alltid!
Vi takker for sesong 2013/2014. Det har vært hyggelig med
all støtte, hyggelige smil og vink, og alle gode tilbakemeldinger
fra folket i fjellet. Våre medlemmer hadde over 3000 tjenestetimer på Budor fra Romjula til Påsken 2014. I løpet av denne
sesongen bistod vi ca. 80 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. Vi hadde også sanitetsvakter på Løten Skistadion og
skirenn som gikk rundt i Løtenfjellet på Budor og Hedmarksvidda.
Vann er viktig! Vi fortsetter å kjøre vann gratis også denne sesongen. Dette gjør vi primært i Romjula, vinterferien og
i påskeferien, for hyttene på strekningen Budor – Ruskåsen –
Vegenden, de som har hytter bortenfor rundt Målia ringer eller
sender SMS til vaktmobilen og vi kjører hvis vi har mulighet. Dere
skaffer vannkanne (merket med hyttenummer!) og en plankebit
eller lignende som dere merker med hyttenummer og setter ved
siden av 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. Man må likevel ta forbehold
på at vi har andre mer viktige oppdrag og ikke kan ha fått kjørt
enkelte kvelder, men vi prøver å ordne det fortløpende da.
Vi tilbyr også andre tjenester; f.eks. transport av varer og

www.lotenfjellet.no

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 løypenettet ellers
kan by på..
Vi i Røde Kors gjør dette på frivillig basis, det vil si at våre
medlemmer 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 Løten
Røde Kors gjør på Hedmarksvidda. Et par av det nye for oss i år
er at vi har fått oss en korpsbil og vi skal levere den gamle og
kjøpe inn en ny snøscooter.
Kontonummer: 1865.20.11027
Ellers, trenger dere hjelp med noe, ring oss og spør.
Hilsen
Løten Røde Kors Hjelpekorps

Solnedgang på
Målitoppen.
Foto: Henriette Hoel

Side 27

www.lotenfjellet.no

ÅRSMØTET 2015
Budor Gjestegård
Lørdag 28. februar kl. 15.00

Bli med på Budor-røya lørdag 22. august
Det blir lagt opp til turmarsj
med 2 løypealternativer på
henholdsvis 7 og 12 km.
Underveis kan damene
innta forfriskninger på
3 drikkestasjoner. Etter
målgang blir det servert
lunsj med påfølgende quiz.
Pris: 400,- pr, deltager.
For mer informasjon,
påmelding og overnating
om ønskelig:
Budor Gjestegård:
994 33 703
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Årsmøte i
Løtenfjellet Hytteeierforening

Sted:
Dato:
Til stede:
Referent:

Budor Gjestegård
31. mai 2014
30 fremmøtte, inkludert styret
Ruth Stenseth

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av møteleder og sekretær samt to til å undertegne protokoll.
3. Årsberetning.
4. Regnskap.
5. Budsjett.
6. Innkomne forslag.
7. Valg.

God stemning under
Budorrøya 2014.
Foto: Lars Skoglund
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Sak 1. Godkjenning av innkalling.
·· Innkalling kunngjort i medlemsbladet. Enstemmig godkjent.
Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og undertegne protokoll.
·· Møteleder Erik Westby. Enstemmig valgt.
·· Sekretær Ruth Stenseth. Enstemmig valgt.
·· Undertegne protokoll. Anne Lise og Steinar Furali.
Enstemmig valgt.
Sak 3. Årsberetning.
·· Erik Westby refererte årsberetningen og refererte til at
invitasjon til høstfesten ikke har nådd alle på grunn av feil på
adressering hos trykkeriet, samt at det er ønske om at flest
mulig oppgir mail-adresse.
·· Årsberetningen enstemmig godkjent.
Sak 4. Regnskap.
·· Liv Randi Enberget refererte Balanseregnskap og
·· Resultatregnskap for 2013.
·· Med et overskudd på kr. 13 061,-, samt revisjonsberetningen
for 2013.
·· Regnskapet enstemmig godkjent.
Sak 5. Budsjett 2014.
·· Budsjett referert med et overskudd på kr. 6 300,-.
·· Enstemmig godkjent.
Sak 6. Innkomne forslag.
·· Det er innkommet ett forslag om beitedyr som går inntil
hytteveggen. Dette gjør at hytteeierne føler seg utrygge.
·· Allmenningen påpeker at beiteretten er sterk og dermed
vanskelig å gjøre noe med.
·· Det kan åpnes for inngjerding av hver enkelt hytte innenfor
en begrenset ramme. Problemet er også tatt opp i Ringsaker,
og det vil bli lagt like rammer i Løten.
·· Skilting om fartsbegrensning i hytteområdene er ikke foretatt. Saken ble tatt opp i 2013. dette tas opp med Hytteeiernes Landsforbund.
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·· Ulike avtaler om brøyting opphører, slik at alle får samme
vilkår.
Sak 7. Valg.
·· Det ble gjort kjent for årsmøte om den omrokkering som
er praktisert i styret siden april d.å. Erik Nordli fungerende
nestleder og Lars Skoglund varamedlem.
·· Årsmøte godkjenner denne praksisen.
·· Erik Nordli refererte til frasigelse av verv fra leder. Videre la
han fram valgkomitens innstilling uten leder. Det blir foreslått et nytt styremedlem, slik at antallet styremedlemmer
er i henhold til vedtektene, og at styret konstituerer seg sjøl.
Forslaget ble vedtatt med 21 mot 9 stemmer.
Styrets sammensetning ble som følger:
Nestleder	Erik Nordli		
på valg 2015
Sekretær		Ruth Stenseth		
på valg 2015
Kasserer		Liv Randi Enberget
på valg 2015
Styremedlem
Henriette Hoel		Gjenvalg 2 år
Styremedlem	Elisabeth Nersveen	Gjenvalg 2 år
Styremedlem
Kjeld-Enok Vollestad	Ny 2 år
Styremedlem	Lars Skoglund		
på valg 2015
Revisor		
Unni Hagenstuen		Gjenvalg 2 år
Revisor		Gerd Bråthen		Gjenvalg 2 år
Valgkomite
Johan Øye 		Ny 2 år
Valgkomite
Knut A. Andersen		På valg 2015
Valgkomite	Erik Holmen		Ny 2 år
Møtet hevet kl. 19.20
Steinar Furali		
				

Anne Lise Furali
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Joker Brenneriroa
Tlf.: 62 50 89 50
Åpningstider:
man–fre 07–21 lør 09–18 søn 11–19
joker.brenneriroa@ngbutikk.net
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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.	
  
Hvor finner du oss?
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Åpner ny butikk
i slutten av januar -14

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	
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- Din lokale elektriker  Lysutstyr
 Nyanlegg
 Rehabilitering

 Automatikk
 Internkontroll
 Tavleverksted  Brannvarsling
 Hytteinstallasjon  El-sjekk

Ring oss på tlf. 62 54 73 00
Vaktnr.: 481 33 686

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

Alt i elektriske installasjoner

Telefon 62 59 28 50
Mobil 905 37 785 51 terje@loten-elektro.no
Grinderengsletta 2, 2340 Løten
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Returadresse: Ole Volden-Sandersen, Brennbakkv. 6, 2318 Hamar

Styresammensetning og
ansvarsfordeling 2015
Leder:

Ole Volden Sandersen
tlf.: 928 67 350
Kontakt off. Myndigheter

Nestleder:

Erik Nordli
tlf.: 977 73 217
Materialforvalter
Eventuelt dugnadsvirksomhet

Kasserer:

Liv Randi Enberget
tlf.: 975 39 616
Medlemsregister
Kontingent
Regnskap

Sekretær:

Ruth Stenseth
tlf.: 948 67 195
Sekretærfunksjoner
Forberedelser påskerennet

Styremedlem:

Henriette Hoel
tlf.: 924 00 349
Forberedelser påskerennet
Ansvar for medlemsbladet
Kontakt med Turistforeningen

Varamedlem:

Elisabeth Nersveen
tlf.: 916 89 249
Dugnadsvirksomhet
Forberedelser påskerennet

Varaemedlem:

Lars Skoglund
tlf.: 922 07 155
Dugnadsvirksomhet
Forberedelser påskerennet

Varaemedlem:

Kjeld-Enok Vollestad
tlf.: 414 37 181
Kontakt mot Løiten
Almenning
Kontakt mot Løten løyper

