
Referat fra medlemsmøte i Løtenfjellet hytteeierforening 

Kafeen i skibakken, 3. oktober 2015 

Styreleder Ole Sandersen ønsket nær 50 medlemmer velkommen. 

Han refererte programmet for møtet og spurte medlemmene om de hadde noen ønsker for saker som 

styret burde prioritere. Det kom fram et ønske om å få til påskeskirennet på Ruskåsen igjen. Styret tar 

kontakt for å diskutere en løsning. 

Første post på programmet var en orientering om virksomheten til Hamar og Hedemarken 

turistforening ved Tore Nilsen. En meget aktiv forening med et bredt spekter av tilbud til alle. Han kom 

spesielt inn på aktiviteter/tiltak i Løten. Mållia er nå oppgradert, også annekset. Det betinger ikke 

medlemskap for å leie dette. 

Hovedposten, som de fleste hadde kommet for å høre, var en orientering om utbygging i Løtenfjellet 

ved Allmenningsbestyrer Arne Erik Myhre. Han tok utgangspunkt i kommunens forslag til ny arealdel i 

kommuneplanen som skal opp til politisk behandling på nyåret. I samarbeid med allmenningen foreslår 

kommunen å bygge ut flere felt med til sammen ca. 200 nye hytter. På sikt ønsker allmenningen å 

bygge flere hytter på vestsiden av veien ned mot skianlegget. Dette avhenger av ny tilførsel av vann 

og strøm samt ny avløpsledning for kloakk. Den store planen om utbygging på Nordhue blir det i første 

omgang ikke noe av grunnet ny politisk ledelse i kommunen. Det ble reist spørsmål fra salen vedr. 

problemer med beiting av storfe helt inn til hytteveggen. Allmenningen jobber, i samarbeid med 

kommunen, for å få til en løsning med begrenset adgang til inngjerding for hytteeiere. Myhre forsikret 

at det ikke skulle bli noen økning i festeavgiften ut over prisindeksen. Han avsluttet med å fortelle at 

allmenningens nye satsingsområde nå er et nytt massetak ved Narsetra. Her vil hytteeierne nå kunne 

kjøpe alt de trenger av grus og pukk. 

Siste post på programmet var en orientering om brannsikkerhet på hyttene våre ved Terje Bjørnstad, 

Hedemarken brannvesen. Det er ikke pliktig feiing av piper og han kom med et tilbud om feiing til 

hytteeierne. Husk å skifte batteri i brannvarsler, sjekk skum/pulverapparat og sørg for at aske fra 

ovnen ikke antenner brennbart materiale. 

I pausen mellom foredragene ble det servert deilig suppe, kaffe og kringle. 

Et positivt medlemsmøte med godt frammøte gjør at dette frister til gjentakelse for styret. 

Tor A. Andersen 
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