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HUSK! 
Årsmøtet 2016 – Budor Gjestegård

Lørdag 27. februar kl. 15.00
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Lederen har ordet 

et nytt år har gått og vi har fått brukt det flotte området godt, både 
for oss store og små tobeinte, og for store og små firbeinte. 2015 
startet med flotte skiløyper, faktisk norges nest beste skiløyper. 
personlig mener jeg helt klart, nordens beste… I løpet av året har 
vi også kommet oss ut i sosiale medier med vår egen facebook 
side. Hensikten med denne er å få frem informasjon i tillegg til vår 
hjemmeside www.lotenfjellet.no. på facebook kan vi lett kontaktes 
og vi oppfordrer også våre medlemmer til å legge ut informasjon 
om det er noe som skjer i løtenfjellet.

Året i Løtenfjellet:
Våren kom og ga oss en lang vår, med kjapp overgang til høst etter 
en kort sommer. gjennom sommeren satt styret seg sammen for 
å si vår felles formening om den videre utviklingen av løtenfjellet. 
Vi ser det som en spennende fremtid i løtenfjellet, mange gode 
muligheter for at vi skal få litt mer fornying og litt mer komfort. 
Utvikling er uunngåelig, den må bare være tilpasset vår natur, og 
vi må få et best mulig samspill mellom oss mennesker, dyrene og 
naturen. Vi er heldige med at vi i styret er godt fordelt over det 
meste av fjellet, slik at vi har kunnet ta hensyn til de aller fleste 
delene av det i våre uttalelser. Vi har også god spredning i alder 
slik at vi klarer å se både fortid og fremtid. Vi har stilt oss bak de 
fleste av kommunens innspill på reguleringsplanen for løtenfjellet, 
men vi ønsket oss noen restriksjoner. Vi ønsker oss også en bedre 
tilgjengelighet for flere i fjellet. Vi blir i dag eldre enn vi gjorde 
tidligere, vi er flinkere til å bli med på ting, og å ta oss ut. dette 
samtidig som vi mennesker bytter ut slitte deler til nye og får ny 
funksjon i knær, hofter og føtter. det er derfor ønskelig med gode 
stier som gjør at mennesker med behov for forskjellige hjelpemidler 

Skrevet av:
Ole Volden-Sandersen, 
leder

E-post: 
lotenfjellethytteforening 
@gmail.com

Web: 
www.loitenfjellet.no
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skal kunne komme ut i marka og ikke bare følge veiene. 
Høsten var fin og lang med mange fine dager i fjellet. Vi hadde 

medlemsmøte i varmestuen i oktober. det ble trangt, med veldig 
godt oppmøte. Vi var heldige å hadde besøk fra turistforeningen 
som ga oss en flott presentasjon av alt det fantastiske arbeidet 
de gjør i fjellet. Vi hadde også besøk fra Hedmarken brannvesen 
som ba oss tenke litt mer på brannsikkerheten når vi bruker våre 
ferieboliger.

Vinteren har latt seg vente på, det er først i skrivende stund det 
begynner å ligne vinter i løtenfjellet. Jeg gleder meg til de (nest) 
beste skiløypene igjen er godt oppkjørt og vi kan nyte mange mil 
med trikkeskinner innover løtenfjellet.

løtenfjellets hytteeierforening har og er viktig for alle dem med 
feriebolig i løtenfjellet. det er fortsatt mange viktige saker og mye 
som vi må passe på slik at løtenfjellet er best mulig for flest mulig. 
styret ønsker seg innspill på hva dere medlemmer mener er viktig 
for løtenfjellet. Vi er i år flere som skal ut av styret, og løtenfjellet 
Hytteeierforenings styre trenger nye medlemmer som vil være med 
å fremme ønsker og behov for medlemmene i hytteeierforeningen. 
det ønskes et aktivt styre som vil være med å forme fremtiden i 
løtenfjellet.

Jeg håper vi sammen kan hjelpe hverandre, slik at vi kan få et fint 
2016 i løtenfjellet. Jeg og styret i løtenfjellets hytteeierforening 
ønsker alle et godt og begivenhetsrikt år i fjellet, sammen med 
naturen, dyrene og hverandre.

Vennlig hilsen
løtenfjellets hytteeierforening
ole Volden-sandersen, leder
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HHT Løten krets – 
Nytt fra Turistforeningen 

Utsiktstårn på Gjetholen
I høst har et nytt utsiktstårn vært under oppføring på gjetholen 
(852 moh), den høgeste toppen i løten og på søndre Hedmarks-
vidda. arbeidet utføres av løiten almenning i samarbeid med 
HHT løten krets. når tårnet blir ferdig ut på vinteren vil det 
gi et flott rundskue mot rena, digeråsen, sølen, engerdalsfjella, 
raudfjellet og Tuva/gjertrudsfjellet i nord, sjusjøfjella/natrudsti-
len, Jotunheimen, Valdresflya og synnfjellet i nordvest og vest, 
Hedmarken, mjøsa og skreia i sør/sørvest og glåmdalen med 
elverum og Våler i sørøst.

Klopplegging av bløte stier
arbeidet med utlegging av klopper over bløte og gjørmete stis-
trekninger har blitt videreført i sommer. partier som har blitt 
prioritert i år:
 · rondanestien østover fra budor mot Klekkefjellet,  samt videre 

sørøstover over savalsæterhøgda og nord for savalsætra
 · Øisæterstien (som krysser rondanestien) over savalsæter- 

kjølen og mot Øisætra
 · partier mellom Killingkjølen, synsåsen og snippkoia på den fine 

runden som kan gåes med utgangspunkt bl.a. fra gjetholen
 ·  enkelte andre delstrekninger, bl.a. langs Øksna og mot nord-

hue, langs rondanestien og på nærmiljøstinettet

Vedlikehold av hytter
Vedlikeholdsarbeidet ved målia er foreløpig fullført nå, med opp-
gradering av stouslandhytta (den tidligere røde Kors-hytta). 

snippkoia har fått et strøk med beis, et strøk til blir påført 
kommende sommer. samtidig har koia blitt låst med dnT- 

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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nøkkel, det var dessverre ikke praktisk mulig å la den stå åpen av 
hensyn til  renhold og stort vedforbruk. dnT-nøkler kan utlånes 
ved dnT-butikker til medlemmer mot et lite depositum, bl.a. ved 
HHT-butikken på Østre Torg i Hamar.

Ved svartskogkoia langs rondanestien i mosjømarka er det 
også utført vedlikeholdstiltak, i første rekke på uthusene. beising 
blir utført til sommeren, også her.

Nye turkart
på våren ble det utgitt et nyrevidert kart i turkartserien over 
«Hedmarksvidda». nye sti- og løype-strekninger, samt andre kor-
rigeringer og oppdateringer inngår på det nye kartet. samtidig 
ble det utgitt et helt nytt turkart «stange», som overlapper Hed-
marksvidda-kartet i den sydlige delen av løten. 

Nye nærmiljøturer og kartbrosjyre
I juni ble det åpnet et nytt turstinett rundt ådalsbruk. dermed er 
målsettingen om å etablere nærmiljøstier tilknyttet tettbebygg- 
elsene rundt barneskolene i løten foreløpig oppfylt. samtidig ble 
det utarbeidet ei kartbrosjyre, «nærmiljøturer i løten», som er til 
gratis utdeling. 

godt nytt tur-år 2016!

Foto: Henriette Hoel
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Vi har totalmøblert hjem og hytter i 35 år

 Møbler
 Tepper
 Interiør
 Møbeltapetserverksted

Grindalsveien 1  2406 Elverum
www.fagmobler.no  Tlf 62 41 27 00
elverum@fagmobler.no

Vi skaper hjemlengsel
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Klarer vi sammen å arrangere 
påskeskirennet på Ruskåsen?

I påsken 2015 klarte vi ikke å arrangere det tradisjonelle påske-
skirennet på ruskåsen.

Hvor mange år det har vært tradisjon at hytteforeningen
arrangerer påskeskirennet på ruskåsen vet vi ikke sikkert, men
vi er ganske sikre på at det har vært skirenn hver langfredag de
siste 25 år. Vi synes derfor det er trist at vi ikke klarte det i
fjor, men vi trenger hjelp fra dere for å få det til.

Vi har fått tilbakemeldinger fra flere medlemmer om at dere 
savner skirennet, men vi har ikke klart å komme i kontakt med 
de av dere som kan bidra slik at vi kan gjennomføre rennet som 
tidligere. 

påskeskirennet blir et av punktene på årets årsmøte 27. februar.
Vi oppfordrer dere til å møte opp der. 

styret avventer til etter årsmøtet for å avgjøre om det er mulig 
å arrangere et påskeskirenn i 2016. Vi håper på positive
tilbakemeldinger fra dere slik at vi kan kose oss sammen den  
25. mars i gapahuken på ruskåsen.

Vi vil informere på facebook og hjemmesiden vår i tillegg til
oppslag ved gapahuken på ruskåsen.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: 
lotenfjellethytteforening@gmail.com

mvh 
styret i løtenfjellet hytteeierforening
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Lang tradisjon for påskeskirennet på Ruskåsen
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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
Svaenlia: Telefon:  974 85 350

Hilde Nyborg – Kontorleder
e-post: hildeg@loitenalmenning.no
Kontaktperson for: Festeforhold, ledige hyttetomter, bruksrett, 
og 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:
Kildevegen 14,
Postboks 68, 2341 Løten

E-post:
firmapost@
loitenalmenning.no

Telefon:
62 54 74 40             

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
e-post: johan@loitenalmenning.no
Kontaktperson for: Jakt, fiske og koier.

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

Informasjon om e-postadresser
dersom det er ønskelig å få fakturaer fra allmenningen  
tilsendt på e-post, send din kontaktinformasjon til: firmapost@
loitenalmenning.no

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 facebook-
side.  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 01.06.2016. Hogst utenfor egen 
hytte på etablert hyttefelt skal først klareres med allmenningen. 
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Bjørkved 
1 m³ storsekk, 60 l. småsekk; bjørkved storsekk/småsekk.  
bestilling og leveranser av ved skjer gjennom budor Hytteservice, 
se egen omtale, tlf. 91 62 01 33.

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 igjen om at containerne kun skal benyttes til «hushold-
ningsavfall». 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.  Vedvar- 
ende 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. 

så langt i vinter har vi slitt med at dreneringen fra flere av 
vannpostene fryser med konsekvens at også vannposten fryser. 
dette skyldes kulde uten snø. 

Vegavgifter 2016
Vegavgift for årskort er: 1100,- (01.01.2016 – 31.12.2016) I tillegg 
kommer avgift på kr. 100,- pr. elektronisk brikke. Vegavgift for 
sesongkort: 1.november 2015 til 15. mai 2016 kr 650,- etter  
1. mai og ut året: kr 650,- enkelttur kr. 60,-. 

års- og sesongkort fås kjøpt ved henvendelse til almennings-
kontoret. det tas forbehold om eventuelle endringer. 
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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.  

Hyttetomter Budor Nord
Her er det bare på K-feltet som det er ledige tomter. 3 tomter 
igjen.

Hyttetomter i Svaenlia
I svaenlia består felt H12 av 55 tomter. av disse er 46 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. 

på vestsiden av felt H12 er felt H10 og rest av felt H6 og H7 
under opparbeidelse nå i vinter totalt 49 tomter. mange av disse 
er reservert.
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eek eiendom vil fortsette med utbygging av parhytter i et nytt 
felt på sørsiden av vegen og feltet Tyrikollen som nå er ferdig 
utbygd. det planlegges et nytt felt med 11 parhytter.

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.
det jobbes med en utvidelse av caravanplassen. Utvidelsen vil 
omfatte 30 tomter.

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 – kl 15.30 
i ukedagene eller oivind@budor.no.

Foto: Henriette Hoel



www.lotenf jellet .no

Side 15

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.

Foto: Ole Volden-
Sandersen
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Løtenløyper
Vi ønsker alle velkommen i skisporet vinteren 2015/2016.
sesongen har så langt vært preget av lite snø. på tross av dette 
har det vært mulig å ha et skitilbud i fra 18. november dog med 
vekslende kvalitet og  kun tidligløyper på ruskåsvegen og vegen 
fra størigarden til målia. Vi håper at det snart blir mulig å kjøre 
opp flere løyper.

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 opp-
kjørt. 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 løype-
maskinene som registrerer hvor maskinene kjører.

I løtenfjellet har løtenløyper ansvaret for ca 100 km med 
skiløyper som kjøres med løypemaskin. I løpet av 2015 har løy-
pene på løtensida fått nye skilt. løypa dugnaden har blitt lagt 
om litt i forbindelse med utbygging av hyttefelt i svaenlia. 

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 gjeste-
gård 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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UTLEIE MINIGRAVER
MED HENGER, HYDRAULISK PUSS-, GRAVE- OG KABELSKUFFE

Hengerutleie:
• Skaphengere
• Grindhengere
• Biltralle

• Selvvask
• Maskinvask
• Propan
• Kiosk

• Varmmat
• Softis
• Frozen Yoghurt

Shell/7-Eleven Løten
Stasjonsvegen 2 - 2340 Løten. Tlf. 62 59 09 11
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Vi tilbyr også rep 
og montering av 
hytteutstyr! 

                
                
        

 

 

 

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

 

 

 

 

 

                                     

         

 

 
 
 
 
 

Vestsivegen 41, 2411 Elverum, Tlf. 62 41 26 97 
      Salg - service - delelager – produktkunnskap 
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Vi tilbyr også rep 
og montering av 
hytteutstyr! 
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Vi kan tilby hytteutstyr fra Sunwind, sykler fra Peugeot, Merida og DBS, 
skog- og hagemaskiner fra Honda, Husqvarna og Jonsered, båtmotorer fra 
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Vestsivegen 41, 2411 Elverum, Tlf. 62 41 26 97 
      Salg - service - delelager – produktkunnskap 
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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 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, 1 styremedlem.

§ 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 

Løtenfjellet
Hytteeierforening

E-post: 
lotenfjellethytteforening
@gmail.com

Web: 
www.loitenfjellet.no
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med minimum 3 ukers varsel. årsmøte skal minimum behandle 
regnskap for inneværende år, budsjett for neste år, mål for hytte- 
eierforeningen, 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.

§ 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 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.

Foto: Henriette Hoel
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byggevarer.

priser.

ÅPENT :
Åsvang
Man fre:
8 17
Lør:
9-13

Alnabru
Man fre:

Lør:
Stengt

Parkett - Byggevarer    

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

2

Parkettutstilling
ALNABRU/OSLO

273
v/Megaflis/K
Kjøkken o
Alnasenteret

plass.

Utkjøring Oslo:
/torsdag

GULV:
Parla Parkettgulv
Upofloor Parkettgulv
Alloc Parkettgulv
Alloc Laminatgulv
Siljan Heltre Eik/
Furugulv
DalaFloda Furugulv

PARKETTGULV/ FURUGULV/ 
LAMINATGULV   

P ! 

10-18

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiviteter med Risse på Budor 
 

Vi arrangerer flere spennende aktiviteter for store og små. 
 

Budor sin maskot Risse, gleder seg hvert år til nye og morsomme påfunn. 
Hans bestevenn heter Misseline, og sammen liker de å være med barna på 

både skirenn, Misselineløype, barnas kveld, Risseløype og mye mer! 
 

Se ting å gjøre/arrangementer på:  
www.budor.no 
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Innkalling til  
årsmøte i løtenfjellet 
Hytteeierforening
lørdag 27.2.16 kl. 15.00   
på budor gjestegård

dagsorden: 
1. godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og sekretær samt 

to til å undertegne protokoll
3. Informasjon fra løten almenning  

v/arne erik myhre
4. årsberetning
5. regnskap 
6. budsjett
7. Valg
8. påskeskirenn
9. Innkomne forslag

det vil bli servert varm suppe og kaffe.

Vi er veldig glade for at ottar evensen 
fra elverum historielag vil holde foredra-
get «Historier fra løtenfjellet - fakta 
og overtro»

Vel møtt
Hilsen styret

styret i løtenfjellet Hytteeierforening oppfordrer alle som har 
hytte, leilighet eller campingvogn i løtenfjellet til å være medlem i 
hytteeierforeningen. mail: lotenfjellethytteforening@gmail.com. 
 
Jo flere medlemmer vi er, desto sterkere kan vi engasjere oss.

Valgkomiteen ønsker å komme i kontakt 
med medlemmer som vil engasjere seg i 
styret til løtenfjellet Hytteeierforening.   

Interesserte bes kontakte: 
Knut anders andersen – mob 995 12 938
erik Holmen – mob 970 66 563
Johan Øie – mob 928 22 985

mvh
Valgkomiteen 
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Løten Røde Kors 
Hjelpekorps
Tlf. korpsleder: 452 48 283
Tlf. VAKT:  905 42 144
e-post: 
lotenrkh@gmail.com
Hytte: 62 59 44 77

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

Skrevet av:
Madelen Løvlien 
Operativ leder
Løten Røde Kors Hjelpekorps 

Kjære Budor-venner

«Her kommer vinteren, her kommer den kalde fine tida»
–løten røde Kors Hjelpekorps orienterer–

Sjuogtredve mil nordover, litt øst og oppover, ligger Budor. 
Ei lita fjellbygd under himmelvelvingen, sjølberga med både 
dampysteri og campingplass, lokalavis og… Ehh, kanskje ikke 
dampysteri, men minst like idyllisk som Flåklypa må vi kunne si 
at vinterkledde Hedemarksvidda er. Lokalavis har vi hvertfall.

I skrivende stund er vinteren i anmarsj. Innen dere leser dette 
håper vi imidlertid at snøen også har kommet i rikelige mengder. 
som mange sikkert vet, holder løten røde Kors Hjelpekorps til i 
røde Kors-hytta like ved gjestegården på budor. der er vi tilstede i 
romjula, vinter- og påskeferie, samt de aller fleste helgene imellom. 
I helgene er vi på hytta fra fredag ca. kl. 17:00 og frem til søndag 
ca. kl. 18:00, vi er tilgjengelig både dag og natt. 

I hovedsak er vi tilstede for å bistå om enten du eller en av dine 
nærmeste, eller kanskje en helt fremmed som du møter i skisporet, 
av en eller annen grunn har blitt syk eller skadet. Vi vet aldri når
sykdom og skade rammer, men erfaringsmessig rammer det også 
folk som befinner seg på løtenfjellet. I sesongen 2014/2015 bistod 
vi nesten 90 personer med skader eller sykdom av forskjellig art. 
det er derfor viktig at du har tenkt over hva du skal gjøre om du 
kommer i en situasjon hvor noen er i behov av hjelp. Vi skal nå 
forsøke å hjelpe deg litt på vei: 

det har nå kommet vegnavn for alle veger i løtenfjellet, og de 
fleste hytter har fått et nummer som er knyttet til disse vegene. 
dette er vi glade for. det gjør også at nødetatene lettere kan 
finne frem til dere og det gjør det lettere for oss. lær deg derfor 
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din nye adresse. Har ikke hytta de fått ny adresse oppfordrer vi til 
å lage en nødplakat ved å gå til denne nettsiden: norgeskart.no 
og trykk deretter på det røde korset. er du andre steder i fjellet, 
ha gjerne med deg kart og kompass slik at du lettest mulig kan 
forklare hvor du befinner deg. Forøvrig er det lurt å forholde seg 
til fjellvettreglene.

Har du brannslukningsutstyr, og er rømningsveier som vinduer 
og dører gravd frem? når snøen kommer og senere raser av taket, 
er det fort gjort at det sperrer for at vinduene kan åpnes. grav
derfor frem vinduene slik at dere har flere mulighet til å evaku-
ere fra hytta i tilfelle brann. små branner kan slukkes med enkle 
slukkemidler. Kanskje må pipa feies? er batteriene i røykvarsleren 
skiftet? sørg også for å alltid ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig, 
husk at de som er skadde/syke lettere blir nedkjølte enn andre.

noter deg nummeret til løten røde Kors Hjelpekorps. Vi hjelper 
deg gjerne med små og store problemer. Vi har snøscootere og 
kommer oss frem til hytta de på denne måten ellers har vi bil som
vi kan ta oss frem med. er liv og helse truet må du benytte nød-
numrene. Vi har avtale om samarbeid med både politi og ambu-
lansetjenesten. når du befinner deg i løten Kommune tilhører 
du legevakten på Hamar. det har i år kommet ett nytt nasjonalt 
legevaktsnummer som er 116 117. ringer du dette, kommer du til 
legevaktssentralen for området du befinner deg i.

Foto: Løten Røde Kors 
Hjelpekorps
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Foto: Løten Røde Kors Hjelpekorps 
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Vannkjøring
Tilbudet om transport av vann vil opprettholdes i år også. det 
vil primært foregå i ferier, eventuelt på forespørsel. dette er et 
tilbud til hyttene langs løypa gjennom ruskåsen. For hyttene i 
måliaområde ber vi om at dere melder ifra hvis det er behov for at 
vi skal kjøre frem til målia, ellers kjører vi til og med hyttene ved 
Vegenden. sett ut kannene dine før kl 17:00 så plukker vi dem opp 
og returnerer dem i løpet av kvelden. Vi ønsker at dere benytter de 
nye adressene som merking på kannene, samt at dere setter opp 
en merket planke-bit e.l. der hvor vi plukker opp kannene. på det
meste er det over 50 kanner, så det vil lette jobben vår om leve-
ringsstedene er merket. Tjenesten er gratis som tidligere.

Varetransport
Hvis du har behov for hjelp til å transportere oppakning for opp-
holdet fra bilvei og frem til hytta kan vi hjelpe deg med dette. Ta 
kontakt med oss på telefon. dette gjøres etter faste takster.

Kurs
noen helger kan dere oppleve at vår aktivitet på fjellet er bety-
delig større enn dere er vant med. dette kan skyldes at vi driver 
opplæring av våre mannskaper. de skal være godt trent til å ta 
vare på seg selv i utfordrende vær og samtidig ta vare på andre. 
blant annet under stormen «ola» som var varslet i februar 2015 
var 15 nye hjelpekorpsere samlet på budor for å få grunnleggende 
trening i søk, redning og overlevelse på vinterfjellet.

Vi vil benytte anledningen til å takke for forrige sesong på lø-
tenfjellet. Vi setter stor pris på de tilbakemeldinger dere kommer 
med, alle koselige nikk, vink og smil. Fellesskapet på løtenfjellet 
blir stadig større ved at nye hytter bygges, noen har kanskje kjøpt 
seg en hytte nå nylig. Vi ønsker dere velkommen til fjells.

Har du noen spørsmål eller trenger hjelp med noe så må du 
gjerne ta kontakt med oss, så skal vi se hva vi kan gjøre for deg.

Vi i røde Kors gjør dette på frivillig basis, det vil si at våre med-
lemmer ikke får betalt for jobben som gjøres. allikevel har vi utgif-
ter knyttet til dette. medlemmene la ned over 4100 tjenestetimer 
under fjorårssesongen. om dere ønsker å støtte arbeidet løten 
røde Kors Hjelpekorps gjør på Hedmarksvidda kan dere benytte 
kontonummer: 1865.20.11027.
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Årsmøte i 
Løtenfjellet Hytteeierforening

sted: budor gjestegård
dato: 28. februar 2015
Til stede: 37 medlememr
referent: ruth stenseth 

Dagsorden:
sak 1. godkjenning av innkalling.
sak 2. Valg av møteleder og sekretær.
sak 3. Valg av to til å undertegne protokollen.
sak 4. årsberetning.
sak 5. regnskap 2014 og budsjett 2015.
sak 6. Valg.
sak 7.  eventuelt.

Foto: Ole Volden-
Sandersen
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Sak 1.  Godkjenning av innkallingen
 enstemmig godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder og sekretær
 ole Volden-sandersen enstemmig valgt som møteleder.
 ruth stenseth enstemmig valgt som sekretær.

Sak 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen
 erik Westby og gudmund askheim enstemmig valgt.

Sak 4. Årsberetning
 ruth stenseth refererte årsberetningen 2014/15
 enstemmig godkjent.

Sak 5. Regnskap 2014. Budsjett 2015
 liv randi enberget refererte regnskapet med overskudd på  
 kr. 6 528. enstemmig godkjent. budsjett for 2015 fram- 
 lagt med et overskudd på kr. 6 400,-
 enstemmig godkjent.

Foto: Cato Guldberg
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Sak 6. Valg
 Knut andersen refererte følgende innstilling fra  
 valgkomiteen:
 leder:  ole Volden- sandersen Ikke på valg
 nestleder: Halgeir aas ny 2 år
 Kasserer: Tor anton andersen ny 2 år
 sekretær:  anne sewel  engen ny 2 år
 styremedlem: Henriette Hoel Ikke på valg
 Vararepr.: Kjeld-enok Vollestad Ikke på valg
 Vararepr.:  elisabeth nersveen Ikke på valg

 Valgkomite:
  Knut andersen
  Johan Øie
  erik Holmen
 samtlige enstemmig valgt.

Sak 7. Eventuelt
 leder informerte om avtalen med gausdal landhandel og de  
 rabattordninger som er inngått for hytteeierne. dette  
 har gitt en avkastning til foreningen på kr. 5 866,-.

        leder refererte til planer om verving av medlemmer,  
 da medlemstallet er for lavt i forhold til hytteeiere. det 

 er ønske om større henvendelser på hjemmesiden, samt 
 at det blir oppgitt e-post adresse fra medlemmene, slik 
 at de lettere kan motta informasjon fra foreningen.
        Vi tar opp et samarbeid med allmenningen om 
 e-post-adresser for oppdatering.
        data dekningen er fremdeles dårlig i budor-området. 
 dette blir tatt opp med allmenningen.
        Videre må det påpekes at det er dårlig skilting fra  
 lysløypa til gåsbu.

        Det ble gitt ros til løypekjørerne for en meget 
 god jobb. Dette bringer vi videre.

 møtet hevet kl. 15.45
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Turorientering i Løten 2016

Kombiner gode naturopplevelser med fysisk aktivitet og 
hjernetrim
løten o-lag ønsker velkommen til en ny sesong med turoriente-
ring. 75 poster venter på deg i området mellom budor skistadion 
og hyttefeltet i svaenlia og i mosjømarka fra ca. 1. mai til og med 
30. september. Turorienteringskonvolutten, som inneholder kart 
med poster inntegnet, ett kontrollkort og informasjon, kan kjøpes 
hos VI-To på løten, budor gjestegård og HHT-butikken på Hamar 
fra slutten av april. Her kan det også kjøpes ekstra kontrollkort 
og ekstra sett med kart.

Skrevet av:
Ole Lien 
(medlem av Løten o-lags 
tur-o-komite)

Foto: Ole Lien
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I tillegg til den tradisjonelle turorienteringa tilbyr vi Turorien-
tering på nett. Her vil du finne flere kartutsnitt som du kan laste 
ned og printe ut selv. dette vil i hovedsak være turer med lette 
poster i nærområder til løten sentrum, slettmoen og ådalsbruk, 
men også turer med middels vanskelighetsgrad.  

gå inn på turorientering.no/lotenol og finn ut mer om turorien- 
tering på nett.

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. Turorientering på nett teller ikke med i poeng- 
beregningen for krav til merker eller plaketter. 

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 !

Foto: Ole Sandersen
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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? 

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 
 

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

 

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

Telefon 62 59 28 50
Mobil 905 37 785   terje@loten-elektro.no

Alt i elektriske installasjoner

grinderengsletta 2, 2340 løten



returadresse: ole Volden-sandersen, brennbakkv. 6, 2318 Hamar

ÅRSMØTET 2016
Budor Gjestegård

Lørdag 27. februar kl. 15.00

Foredrag 
 «Historier fra Løtenfjellet - fakta og overtro»

 ved Ottar Evensen


