Møtereferat fra medlemsmøtet i Løtenfjellet hytteeierforening 07.10.2017

Møtet ble holdt i Peisestue på Budor Gjestegård, startet kl 16.00 og ble avsluttet 18.15.

Møtet startet med servering av betasuppe fra Kilde. Det passet godt etter avslutningen på
familiedagen i Koiedalen som ble litt kald da sola ble tildekket av skyer.
Vi var ca. 50 fremmøtte som fikk høre nytt fra Løiten Almenning ved daglig leder Endre
Jørgensen, avdelingsleder Budor, Johan Fischer, Arne Erik Myhre avdelingsleder skog og
utmark og Arve Smedstad, hogst og skogdrift.

Vi ble vist den nye logoen og fikk forklart symbolikken bak
og slagordet «Budor stedet i mitt hjerte» av avdelingsleder Budor Johan Fischer.
https://www.facebook.com/budorhedmarksvidda/
Løiten Almenning tok videre for seg :
-

generell opprydding
nye koier og oppussingen av de gamle i Koiedalen
samarbeidspartnere Mattisrud og lokale matprodusenter som også var til stede under
familiedagen
arbeidet med tidligløyper
Setervollene og bevaring av viddapreget
Gode stier

Arne Erik Myhre tok for seg utbyggingsplanene for
-

de setervollene som i stor grad har vokst igjen.
utbyggingen H4 Vest for Svanlia, 11 tomter
H5 innenfor Ku-vegen med 9 tomter
H6 på Budor Nord med planlagte dobbelthytter 31 tomter
H9 Budor Nord-vest hvor det er planlagt hytter med enklere standard og vannposter
Videre utbygging ned mot skistadion.

Framtidig utbygging er avhengig av finansieringen mellom Løten kommune og Løiten
Almenning vedrørende vann og kloakk, gang og sykkelsti.
Problemet med strømbrudd skyldes storfugl og ikke kapasitet iflg. Eidsiva, men de avventer
ny linje fra Elverum.
Det ble snakket om klager i forbindelse med brøyting og Svein A. Kristiansen fortalte om

avtalene som gjelder nå går ut i 2018 og som gjelder for 700 hytter og campingplassen. Det
er 8 traktorer som brøyter. De brøyter per time og for samme pris som i 2014. Det er to
vakttelefoner.
For Budor-Nord videreføres brøyting hver helg og etter hvert snøfall. Ellers ved 5 cm kram
snø og 7 cm løssnø, som er det samme som i kommunen.
Det er kommunen som står for vedlikeholdet av veien fra bommen og til Joker i Brenneriroa.
Det kom til diskusjon om fiber for internett, K-tek sier de er fornøyd og at deres nettside for
Budor fungerer bra. Hyttebeboerne er ikke alltid enige i det.
Det er ikke lov med gjerder rundt hyttene.

Bernt E. Torp spilte gitar og underholdt.
Arne Rom fra Løten Turistforening orienterte om drift og planer i foreningen og samarbeidet
med Hamar og Hedmarken Turistforening.
Medlemsmøtet ble avsluttet kl 18.15 av løtenfjellet hytteeiers leder Tor Anton Andersen.

