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Lederen har ordet

Skrevet av:
Tor Anton Andersen, leder

Vi har gått over i 2018 med blanke ark og nye fargestifter!

E-post:
lotenfjellethytteforening
@gmail.com

Godt nytt år til alle hytteeiere i Løtenfjellet ! Romjul og nyttår
er feiret på hytta som vanlig. Mye snø har vi fått, men dessverre
tåke nesten hver dag i romjula. Ingen sure miner av den grunn,
skitur hver dag og masse folk i løypene.
2017 var et godt år for Løtenfjellet hytteeierforening. Regnskapet for 2016 viste at ca. 600 hytteeiere betalte medlemskontingent til foreningen og det er et godt grunnlag for å bygge opp
en sterk forening. For å få til det ønsker styret en bedre kontakt
med medlemmene og håper at noen av dere har lyst til å gjøre en
innsats for styret. Har dere noe på hjertet - ta kontakt med oss !
Dere hytteeiere bidrar til at vår forening gir Løtenløyper et
betydelig beløp hvert år. I år foreslår vi også å støtte Løten Røde
Kors. Begge gjør en flott innsats og fortjener den støtten de kan
få!
Det er populært å ha hytte i våre områder. Det er snøsikkert og
sentralt med gode adkomstmuligheter. Flere allmenninger har nå
store planer for videre hyttebygging. Vang har fremmet forslag
om å omregulere et 500 da. stort område ved Stenfjellet til hyttebygging. Tidligere har vi lest om hytteeiere på Sjusjøen som har
gått til sak mot Pihlske vedr. ny hyttebygging i deres nærområde.
Gjennom ny kommuneplan for Løten er det også kjent at vår allmenning har store planer for ny hyttebygging. Det er vedtatt å bygge hytter på tidligere setervoller nær gjestegården og det foreligger
planer om et stort hyttefelt fra Furadalsveien og ned til skistadion.
Jeg tror det er i alles interesse at vi hytteeiere organiserer oss,
slik vi gjør, og derved kan være med å styre en utvikling slik at
våre interesser og behov blir tatt hensyn til.

Web:
www.lotenfjellet.no
Følg oss:
https://www.facebook.com/
Lotenfjellethytteforening
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Styret inviterer til årsmøte lørdag 24. februar 2018 i peisestua
ved Budor Gjestegård. Vi håper at du kommer! Ta med en eller
flere hyttenaboer! Det blir servering, hyggelig prat og etter ordinært årsmøte vil de nye driverne på gjestegården informere om
sitt tilbud. Det blir også en orientering om nytt service-tilbud
til oss hytteeiere. Styret ønsker Øvre Bakken lykke til som nye
drivere på gjestegården og oppfordrer hytteeierne til å benytte
seg av tilbudet.
Jeg vet at valgkomiteen ønsker innspill fra dere medlemmer.
Det er ikke lett å sette sammen et styre når en ikke kjenner sine
medlemmer! Ta kontakt og hjelp oss i et viktig arbeid! (valgkomiteens leder: Johan Øie, tlf.92822985)
Velkommen til årsmøte i vinterferien! Innkalling med saksliste
finner du inne i bladet.
Med vennlig hilsen
Tor Anton Andersen

Tor Anton Andersen, leder
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Løtenfjellet i «gamledager,» før
den store hyttebyggingen kom i
gang

Sigbjørn Sletten intervjuer
sin svigerfar Arvid
Trettebergstuen
Skrevet av:
Sigbjørn Sletten
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Ser vi bort fra hytter eller størhus på setervoller, bygninger som
var nødvendige for seterdrift, var det svært få fritidshytter før
Arvid Trettebergstuen satte opp hytte i Kuvegen i 1948/1949.
Han er en sprek nittiåring som fortsatt kapper, kløver og kjører
opp ved til hytta. Vi lar Arvid selv fortelle:
«Mine første opplevelser i Løtenfjellet handler om multeplukking. Jeg var rundt 10 år (1937) og bodde i multsankerkåk hele
bærsesongen. Disse multsankerkåkene var «hytter,» vanligvis
med mønetak, bygget av staur og tjærepapp. Her bodde gjerne to-tre opp til fem-seks personer. Mange familier benyttet
denne muligheten til en liten ekstrainntekt. Over Ruskåsen og
i området rundt Vege’n (Vegenden: etter bakken rett nord for
Ruskåsen) bygget mange familier sine papphytter. Dette var i en
tid da mange slet hardt økonomisk. Kjøpmann H. A. Vold sørget
for utrustning, mat og transport for en del familier. Han kjøpte
også all bær disse kunne plukke. For noen ble overskuddet nær
null når omkostningene var dekket. Vi var heldige. På småbruket
i Nordbygda hadde vi både sykkel og hest og var derfor mindre
avhengige av andre i strevet for noen ekstra slanter.»
Arvid forteller videre at han, sammen med flere i familien, fortsatte multeplukkingen til han var godt oppe i tenåra. Det kunne
være slitsomt, men også koselig. «Og i skikkelig regnvær lå vi i
kåken og døset.» Senere ble det mange turer til Småbrukersetra/
Bjørkvolla, der familien hadde melkekyr fra juni til september.
I ung voksenalder begynte Arvid å planlegge egen hytte. Han
valgte nærhet til Budor. Her var seterdrift, flott utsikt og ikke
langt unna kjerrevei. Det var ingen krav om hyttetegning, men
almenningens folk bestemte den eksakte beliggenhet og sørget
for utstikking av tomta. Dessuten måtte han betale årlig feste-
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avgift, fastsatt til kr. 4,50. Tomta var gratis. Årsaken til at det
ikke forelå krav om tegning kunne være at det var vanskelig å
forutse hvor stort man kunne bygge. Dette (1948) var i en hektisk
gjenoppbyggingstid etter krigen, og det var innført rasjonering
på nye byggematerialer. Men Arvid Trettebergstuen var både ung
og sterk og fant løsninger. Ved å påta seg riving av det gamle
sagflishuset på Ebrusaga, fikk han materialer til et første byggetrinn på 6 x 4 meter. Deler til taket, bl.a. bølgeblikk, kom fra et
fjøs som var tatt ned.
Omtrent på samme tid, 1948-1950, ble det bygget flere hytter
i fjellet, bl.a. hyttene langs vegen mot Bjørkvolla. Alle var små og
alle hadde ganske spisse tak tekket med bølgeblikk for at snøen
skulle skli av. Her ble for øvrig utført kontroller, og tre hyttebyggere ble ilagt bot for altfor stort forbruk av nye planker og bord.
Det er utrolig hvilke forandringer som har skjedd i Løtenfjellet
og andre hytteområder de siste 70 år. I dag kjøper vi nøkkelferdige
hytter, nye eller brukte, eller vi bidrar med egeninnsats i større
eller mindre grad. Trenger vi å utvide terrassen eller kanskje repparere på en bod, ringer vi byggevarehandleren og får materialer
tilkjørt med kranbil og levert nær sagt på døra. For en nittiåring
som har fulgt denne utviklingen må det virke nærmest ufattelig.
Igjen lar vi Arvid selv beskrive byggeprosessen for 70 år siden:

24 kvadrameter luksushytte anno 1950.
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«Da tillatelser gikk i orden og materialer var sikret, kunne jeg
starte. Det var lite fritid, men jeg hadde god hjelp av brødre og
av far. Materialene kjørte jeg opp med hest til et stykke opp i det
som nå heter Kuvegen. De siste ca. 150 meter var det ingen vei,
så alt måtte bæres opp på kollen der tomta lå klar. Kalk, sement
og noe sand ble også kjørt opp, så langt vi kom, med hest. Ellers
brukte vi mye prosentstein (vasket gråstein- for å spare betong)
i ringmuren. Tomta ble ryddet og jevnet med hakke og spade. Råbygget var ikke stort og det kom opp ganske fort, men feriedagene gikk enda fortere, og da høsten kom måtte bygget stenges av
for vinteren. Det var ikke brøytet vei til Budor før mange år senere.
Året etter var hytta klar til bruk. Ferdigattest vet jeg ikke hva er.
Så måtte jeg grave brønn og bygge 150 meter vei. En 3,5 meter
dyp brønn gravde far og jeg med hakke, spett og stolpespade. Om
lag 150 meter veg opp til hytta måtte jeg bygge sjøl. Med hest
og stuttkjerre kjørte jeg stein og grus fra Grua litt ovafor Budor.
Litt myrmøkk måtte måkes unna, men stuttkjerra hadde tipp og
dermed gikk det forholdsvis greit å få på ny masse.»
Hva så med bruken av hyttene gjennom året? Antallet hytter
økte år for år. Det ble bygget langs Gamle Budorveg, på Savalsetra, på Støregarden (Størigard/Storødegården. Det strides om
stavemåten) og på Ruskåsen. Noen få hytteeiere kom fra Elverum, gjerne til Savalsetra, men det store flertall var bygdefolk
eller folk med familietilknytning i Løten. Nok en gang lar vi Arvid
Trettebergstuen mimre:
«Hyttene ble sjølsagt brukt, men langt fra slik som i dag. Til
jul, nyttår og utover vinteren var det sjelden folk i hyttene. Ildsjeler nede i bygda gikk opp skiløyper, fra gammelt av gjerne over
Savalsetra og derfra over Klekkefjelllet mot Budor. Da Mathias
Westgårdsrønningen bygde «Hotellet,» d.v.s. Budor Gjestegård,
rundt 1935, aktualiserte det skiløype fra Kvernhusløkken. (Betegnelsen Hotellet brukes fortsatt av den eldre garde om Budor
Gjestegård. Her drev nevnte Westgårdsrønningen servering, utleie
av to rom og her var telefon. Hotellet ble utvidet flere ganger
under samme eier og ble nesten å betrakte som et lite hotell). I
påsken var det livat og folk i alle hytter og på alle setrer. I snørike
vintre måtte vi måke oss ned til ytterdøra. Deretter var det å fyre
opp i peis og vedovn. Det var råme i sengetøy og rått på veggene.
Folk valfartet til fjells. Mange gikk på ski fra Kvernhusløkken,
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andre tinget skyss med hest og slede. Det var ikke uvanlig å få så
mange gjester av folk som ikke hadde hytte selv at både senger
og golv ble tatt i bruk til overnatting. Bortsett fra påskeukene
var det helst i perioder med bærplukking og jakt at hyttene var i
bruk. I ny tid, etter at vegen ble brøytet helt opp til Budor, økte
følgelig vinterbruken. Vi kjørte bil til Budor og dro oppakningen
på skikjelke opp til hytta. Men en ting måtte vi passe oss for;
langbakken mellom Gryllingsetra og Budor. Sen påske betydde
søle og tælaskøtt (telehiv). Hver dag grov biler seg ned i søla og
ble stående. Det var viktig å komme seg av gårde i kuldegrader
tidlig på morgenen.»
Folk som klager over forhold i Løtenfjellet i dag er bortskjemte og historieløse, sier den opplagte nittiåringen. Men er det
ikke snart nok hytter oppi her?
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E-faktura
Vi tilrettelegger for e-faktura i nettbank for privatkunder i løpet
av vinter/våren 2018. Hvis du hverken benytter e-faktura i nettbank eller faktura pr. e-post, vil du ved brevutsendelse av faktura
få et fakturagebyr.

Løiten Almenning

Adresse:
Postboks 68, 2341 Løten
E-post:
firmapost@
loitenalmenning.no
Telefon:
62 54 74 40
Web:
www.loitenalmenning.no
www.budor.no

Grunneierinformasjon 2018 til brukere av Løtenfjellet
Vakttelefoner:
Vakttelefon snøryddere:
BUDOR NORD
			
SVAENLIA				

97 46 54 60
97 48 53 50

Vakttelefon vann/avløp Budor og Svaenlia: tlf. 95 15 44 66
Løten Kommune drifter vann og avløp på Budor.
Jakt- og utmarksoppsyn: Terje Nilssen tlf: 91 73 03 16
Vakttelefon beitedyr: Løten og Vang Beitelag 48 13 44 70
Henvendelser til Løiten Almenning og Budor:
Vi nås enklest ved å ringe 62 54 74 40 i kontorets åpningstider
alle hverdager kl. 0745 – 1515. Ta gjerne kontakt på firmapost@
loitenalmenning.no også. Er det akutte hendelser utenfor
åpningstid henvises det til de aktuelle vakttelefoner.
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. Følg også Budor på facebook – søkeord Budor.
På www.budor.no er det et webkamera og værstasjon som viser
vær- og føreforhold på Budor. Værstasjonen oppdateres cirka 1.
gang pr time.
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E-postadresser:
Vi vil i tiden framover kommunisere mer pr. e-post med våre
kunder. I november/desember sendte vi ut vårt første nyhetsbrev.
Dette vil vi gjøre mer av i 2018. Hvis det er ønskelig å motta
nyhetsbrev fra Løiten Almenning og Budor, send din kontaktinformasjon til: firmapost@loitenalmenning.no
Snøbrøyting:
Det er nå 9 brøytetraktorer i sving i Budor området, i tillegg
kommer brøytebiler på hovedvegen. Traktorene er fordelt med 5
i Svaenlia /Budor og 4 på Budor nord. I tillegg har vi to traktorer
i reserve i tilfelle havarier, eller helt spesielle værforhold.
Selv med en relativt stor kapasitet kan snøbrøyting i Budor området til tider være utfordrende. Ved store snøfall kan det av
og til være vanskelig å holde både veger og innkjørsler åpne til
enhver tid. Alle snøfall er forskjellige både hva gjelder snøkonsistens, varighet, vindstyrke og vær ellers. Hver gang må det gjøres
vurderinger når det gjelder prioriteringer og kjøretidspunkt.
Hovedregelen er at brøyting igangsettes ved 5 cm bløt snø
eller 8 cm tørr snø. Hovedveier og hyttefeltveier brøytes først, så
brøytes innkjøringene. Er det stort og langvarig snøfall prioriteres
de hyttene hvor det er folk. Står det parkerte biler i oppkjøringa
når traktoren kommer, må snøen innenfor bilene tas ved neste
brøyterunde.
Når det gjelder vakttelefonen for brøyting så husk at dette
ikke er informasjonstelefon, men en telefon som skal brukes i
spesielle tilfeller når en trenger å snakke med brøytemannskapet
om hjelp/brøyting.
Løiten Almenning vil i løpet av sommeren 2018 sende ut brøytekontrakter og priser for ny periode.
Sjølhogst av ved: De som ønsker å hogge sin hytteved i allmenningen må melde fra til allmenningskontoret innen 01.06.2018.
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uten at vi må ta dette videre med Løten kommune som håndhever
reguleringsbestemmelsene.
Vegavgifter 2018:
Vegavgift for årskort er: 1200,- (01.01.2018 – 31.12.2018). I tillegg
kommer avgift på kr. 100,- pr. elektronisk brikke. Vegavgift for
sesongkort: 1.november 2017 til 15. mai 2018 kr 650,- Etter 1. mai
og ut året: kr 700,- Enkelttur kr. 60,-. Års- og sesongkort fås kjøpt
ved henvendelse til allmenningskontoret eller på bestillingsskjema
i webbutikk her: http://budor.no/budors-nettbutikk/
Det tas forbehold om eventuelle endringer.

Hogst utenfor egen hytte på etablert hyttefelt skal først klareres
med allmenningen.
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. Åpningstider på Heggvin finnes på www.hias.no
Vannposter
Vi minner 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
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Gjerding ved hytter:
Det er i utgangspunktet ikke tillatt med noen form for gjerding
omkring hytter i Budorområdet, kun terrassegjerde og eventuelt
i forbindelse med terasse/platting ved inngangsparti. Slikt gjerde
skal være en naturlig del av hytta.
Budor Gjestegård:
Fra 13. januar 2018 overtar Bakken Øvre Gårdsmat driften av
Budor Gjestegård. Bakken Øvre er viden kjent fra Bondens Marked
og den største produsenten av lokalmat i Løten og omegn. I tillegg
til ekte husmannskost, med blant annet signaturretten medisterkaker som nylig tok NM Gull, vil det bli en butikk for småskala
matprodusenter fra Bondens Marked. Bakken Øvre Gårdsmat skal
også drive kiosken i skitrekket. Mye av det du finner på Bondens Marked rundt om i Norge, vil du nå kunne finne på Budor
Gjestegård.
Åpningstider for Budor Gjestegård f.o.m. 13. januar:
Mandag – Onsdag: 12.00 – 18.00
Torsdag: 12.00 – 20.00
Fredag: 12.00 – 22.00
Lørdag: 10.00 – 22.00
Søndag: 10.00 – 18.00
Bakken Øvre ønsker gjerne tilbakemeldinger fra kunder på
åpningstider. Ved kjøp av middag, gis det en gratis dessert ved
framvisning av kvittering for bompassering.
SIDE 11

www.lotenfjellet.no

Åpningstider for kiosken i skitrekket f.o.m. 13. januar:
Lørdag og søndag: 12.00 – 16.00
I tillegg vil kiosken være åpent i juleferie, vinterferie og påskeferie.

Løtenløyper
Vi ønsker alle velkommen i skiløypene på Budor vinteren
2017/2018.

For bestilling av mat og overnatting til grupper, bedrifter, selskap
etc, ta kontakt med Bakken Øvre Gårdsmat på e-post:
olemki@online.no eller tlf. 90512670.

Alle løypene på Budor blir kjørt og holdt vedlike av Løtenløyper. Dette er en forening som drives ved hjelp av bidrag
fra flere aktører, både store og små. De største bidragsgiverne er Løiten Almenning, Løten Kommune, Løtenfjellet hytteeierforening, Hamar og Hedemarken Turistforening og Nordbygda/
Løten ski.
Vi setter stor pris på alle som er villig til å gi støtte for å opprettholde kvaliteten på løypene våre, og har du lyst til å bidra kan
du enten bruke Vipps med nummer 124323 eller kontonummer:
1865.20.12473.
Gå gjerne inn på www.skisporet.no. Søk så på Budor og du får
opp en oversikt over skiløypene på Budor. Her kan dere følge med
på når løypene blir kjørt opp, samt finne lengder og profiler på
alle løypene.
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. Lyset slukkes kl. 21.30.
Både Løten Hytteeierforening og enkeltmedlemmer er gode støttespillere for Løtenløyper, både med økonomiske bidrag, dugnad og
innspill til forbedringer. Vi er veldig takknemlig for engasjementet.

Hytteservice
Som et ledd i utviklingen av Budor ønsker Løiten Almenning å få
med seg gode partnere som kan være med å skape gode tjenester til dere som hytteeiere. Vi har derfor inngått en avtale med
Trygve Hoelstad om å overta de tjenestene som Budor Hytteservice til nå har utført. Trygve etablerer i disse dager Hoelstad
Hytteservice og vil være klar 1. februar. Vi er veldig fornøyd med
denne avtalen og er sikre på at Trygve vil videreutvikle hytteservicetjenestene på Budor til det beste for dere hytteeiere.
Trygve nås på telefon 993 96 799. Nettside med presentasjon av
produkter/tjenester vil være klar 1. februar.
Hogst av trær i hyttefeltene (regulert område)
Det er mange som etterspør hvordan man går fram når man
ønsker å ta ned trær på hyttetomta. Festekontrakta har bestemmelser om at felling av trær ikke kan skje uten grunneiers samtykke. Vi lemper litt på dette ved å gi hytteeierne tillatelse til å
bestemme over de trærne som står nærmere hovedhytta (uthus,
terrasser, plattinger regnes ikke med til hytta) enn 5 m. De kan
felles uten at Løiten Almenning kontaktes.
Dersom det ønskes at trær som står lenger unna hytta tas
ned så må grunneier kontaktes før disse eventuelt kan felles.
Trær som ønskes fjernet/felt av oss må merkes med plastbånd
innen 1. august, og det må gis beskjed pr. mail at dere ønsker
hogst. Bruk mailadresse arne@loitenalmenning.no. Vi vil starte
hogsten ca. 15. august. Det utarbeides en avtale for betaling i
hvert enkelt tilfelle.
Vi ønsker i tillegg til hogst av trær å få til en ryddeaksjon
sammen med hytteeierne/Hytteeierforeningen hvor kratt og småbusker fjernes og blir lagt i haug. Dette vil bli hentet på høsten.
Informasjon om dette blir lagt ut på våre nettsider.
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Løtenløyper ønsker alle en fortsatt fin og trivelig skivinter
i våre løyper.
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Leder: Tor Anton Andersen
Telefon: 917 06 934
Hytte i Kuvegen på Budor

www.lotenfjellet.no

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

Styret i Løtenfjellet Hytteeierforening oppfordrer alle som
har hytte, leilighet eller campingvogn i Løtenfjellet til å være
medlem i hytteeierforeningen.
·· Hytteeierforeningen er et viktig bindeledd mellom Løiten
Almenning og hytteeierne. Styret samarbeider med den
administrative ledelsen i Almenningen og er således med på å
styre utviklingen av Budor.
·· Hytteeierforeningen ønsker å styrke det sosiale fellesskapet
blant hytteeierne ved å legge til rette for nye møteplasser.
·· Hytteeierforeningen støtter den jobben Røde Kors gjør og er
en betydelig bidragsyter til Løtenløyper.
·· Som medlem støtter du den jobben styret gjør og kan være
med på å lage et triveligere Budor.
·· Som medlem får du 10 % reduksjon i prisen på årskort i
slalåmbakken på Budor. Vi har i tillegg gode medlemsavtaler
med Installasjonsservice AS i Løten, Gausdal Landhandleri og
Sport 1 Hamar.
Valgkomiteen ønsker å komme i kontakt med medlemmer
som vil engasjere seg i styret. Interesserte bes kontakte:
Johan Øie – mob 928 22 985
Har du noe på hjertet? Ta gjerne kontakt med oss.
Mail: lotenfjellehytteforening@gmail.com
Hjemmeside. http://www.lotenfjellet.no
Vi ønsker oss flere medlemmer – Sammen er vi sterke!

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

Følg oss på facebook.
https://www.facebook.com/Lotenfjellethytteforening
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Velkommen på trening med:

HYTTEKORTET
NÅ kun
3000 kr

30 klipp på trening
alle på hytta kan benytte!

www.lotenfjellet.no

- Din lokale elektriker  Lysutstyr
 Rehabilitering
 Hytteinstallasjon  Tavleverksted

 Automatikk
 Nyanlegg

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

* Tilbudet kan ikke benyttes av fastboende i området.

Åpent alle dager
05-23 (21)
Med nøkkelkort
E-post: firmapost@installasjonsservice.no
Web: www.installasjonsservice.no
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Din lokale rørlegger

Stasjonsvegen 11 • 2340 Løten • Tlf. 62 59 32 05 • Fax 62 59 32 04

www.fsc.no/ 62 59 02 10
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Midt i Løten sentrum!
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HHT Løten krets
Naturens skjønnhet

Skrevet av:
Arne Rom
Web:
www.hht.no/loten
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Det er aldri feil å være på tur bare en er ute. La pulsen slå i takt
med Hedmarksvidda som i godvær ligger der stille utenfor hytteveggen. Slik urskogen i Gitvola stilltiende kan tale til oss der vi går
sikkert på bratte stier i en skog der fotosyntesen bidrar så sterkt
til et biologisk mangfold. Her kan vi finne det vi kom etter – roen.
Den Norske Turistforening (DNT) er 150 år i 2018 og en av våre
hovedoppgaver har vært å gi Rondanestien ekstra vedlikehold som
en forberedelse til jubileet. Den er en strekning på om lag 17 mil
tursti innenfor Hamar og Hedemarken Turistforenings (HHT) område, men ikke alle milene ligger i nærområdet. Du finner Rondanestien gjennom skogene i Løten, i et lettgått barskogterreng på fine
naturstier og småveier fram til en fantastisk utsikt fra setervollen
på Savalsetra. Rondanestien følger herfra blåmerket fin kultursti
videre over Budor og fram til selvbetjent hytte ved Målia, hvor
rødmerket sti tar over og fører oss videre nordover til Dovrefjell.
For deg som vil bli kjent med turstiene og naturens skjønnhet i
Løten skal du delta på sommersesongens felles kveldsturer. Som
navnet tilsier går «Tirsdagstrampen» alltid på tirsdager med turlengde 5 km fra ulike frammøtesteder i Løten – alltid kl 18.30!
Tempoet avpasses av kjentmann på turen slik at alle kan delta.
Underveis legger vi inn en pause for å ane den roen og skjønnheten
naturen ofte gir, samtidig nytes medbrakt mat og drikke underveis.
På turene i skog og land møter vi ukjente steder av ulik interesse,
også andre vandrere som kan bli nye venner å bli kjent med – du
verden så all right!
Vi i HHT-Løten krets har i 2017 økt til 367 medlemmer, det er
48 medlemmer flere enn året før – velkommen til alle våre nye
medlemmer. Medlemskap ordner du enten på nett (dnt.no) eller i
HHT-butikken, Torggata 32, Hamar.
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Sammen med grunneiere og foreninger som medvirker til ulikt samarbeid har vi hatt dugnadsarbeide i fellesskap, til glede og nytte for
alle. Stilemmer er lagt ut blant annet til Svaen, Målia og Klekkefjellet. Flere klopper får vedlikehold, slitte og ødelagte stimerker
fornyes kontinuerlig. Foruten stiarbeidet er hytter og koier langs
stiene også vedlikeholdt på dugnad og av hyttesjefer.
Som nevnt er DNT 150 år i 2018, noe som skal markeres
over hele landet gjennom hele jubileumsåret. DNT inviterer
den 19. januar 2018 til Oslo Spektrum alle som er interessert i
natur og friluftsliv og gode kulturopplevelser til en reise gjennom
historien. Fra den gang konsul Thomas Johannessen Heftye i Cristiania året 1868 slår ut med hånden og sier «vi må ta tak i turismens
utvikling i Norge». Det var mannen som unnfanget Den Norske
Turistforening og ble dens første leder, resten av sitt liv – i dag
omtales turistforeningen som en folkebevegelse med over 300 000
medlemmer.
Det grunnleggende formålet for DNT er nok Heftyes ord «Lad
oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan komme å se, hva
det er stort og vakkert i vort land». Lest også som en fantastisk
mulighet til et opplevelsesrikt friluftsliv, som satser på folkehelse
og positiv forebygging for folk flest.
Den frivillighet vi opplever gjennom dugnadsarbeid er innsats av

Snippkoia.
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stor betydning. Dette fordi det legger til rette for aktivitet og mye
god helse til meget lave kostnader og fordi det å delta i frivillig
arbeid er godt for fellesskapet og den enkeltes egen helse i seg selv.
Vi roser den frivillige innsats som er nedlagt og som vi vil oppleve
i tiden som kommer.
Vi finner nok ikke landets største natur- og friluftsområder i
Løten, heller ikke de høye fjell og bratteste lier, men naturens
skjønnhet til alle årstider kan vanskelig beskrives i Løten – det er
godt å finne roen når snøen faller, våren når den spirer og gror, høsten når løvet faller av trærne og lyset skifter – da blir friluftslivet
rent magisk, noe som gjør at vi kommer tilbake gang etter gang.
Organisasjonen HHT-Løten krets vil oppebære en innsats de
kommende år for folkehelsen slik at også vi bidrar til å komme i
mål, med støtte fra den mangfoldige frivilligheten i landet vårt –
det kan være et aktivt lokalmiljø som bidrag til å holde mennesker
friske, det er å ta med mennesker ut og legge til rette for lokal
kunnskap og gode naturopplevelser.
Alle ønskes også denne gang et godt nytt friluftsår - landets
største friluftslivorganisasjon Den Norske Turistforening kan om du
er beredt bidra til at du fyller et ønsket behov og søker kunnskap,
utøver mot i brystet, stål i ben og armer, men også kanskje du søker
den skjønneste naturopplevelse noen sinne!
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Godt Nytt År!
Med vennlig hilsen Arne Rom, HHT-Løten krets, leder

Drømmen er nærmere
enn du tror
Budor er et samlingspunkt for gode opplevelser.
Drømmer du om et godt liv på fjellet, skitur i ﬂott natur,
en aketur med barna eller peiskos på fanget til bestefar.
Ja, da er vi klare til å ta godt imot deg!

www.budor.no
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Vedtekter for
Hytteeierforeningen
Vedtatt på årsmøtet 2017
Løtenfjellet
Hytteeierforening
E-post:
lotenfjellethytteforening
@gmail.com
Web:
www. lotenfjellet.no

f) Behandle styrets forslag til budsjett for det kommende år.
Budsjettet skal fastsette ramme for godtgjørelse til styret.
g) Behandle saker fremmet av styret, jfr. § 7 nedenfor.
h) Behandle innkomne saker
i) Velge medlemmer og varamedlemmer til styret i samsvar med
§ 6 nedenfor
j) Velge 2 revisorer for et år
k) Velge et nytt medlem til valgkomiteen, jfr. § 8 nedenfor

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser og
arbeide for oppgaver til felles beste.

Hvert medlem har på årsmøtet en stemme. Styrets medlemmer
har ikke stemmerett når det gjelder årsmelding og regnskap.
Årsmøtets beslutninger fastsettes med simpelt flertall. Ved
stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.
Det føres møtebok over forhandlingene. Møteboka undertegnes
av møteleder og minst to medlemmer som velges blant de frammøtte stemmeberettigede, jfr. bokstav a ovenfor.

§ 3 Medlemskap

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

§ 4 Årsmøte

§ 6 Styret

§ 1 Navn

Foreningens navn er Løtenfjellet hytteeierforening

§ 2 Formål

De som har hytter i Løtenfjellet herunder i Budortunet borettslag,
leiligheter i Budor gjestegård eller campingvogn på Budor caravan
kan være medlemmer av foreningen. For å være medlem må man
betale en årlig kontingent fastsatt av årsmøtet.
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Innkalling skjer
ved oppslag og ved innkalling til medlemmene med minst 3 ukers
varsel. Forslag til årsmøtet må være styreleder i hende minst 14
dager før møtet. Frasigelse av verv må være leder av valgkomiteen
i hende i god tid, senest 14 dager før møtet.
Årsmøtet ledes av en valgt møteleder.
Møterett og stemmerett har alle medlemmer av Løtenfjellet
hytteeierforening som har betalt årets kontingent.
Årsmøtet skal:
a) Velge møteleder og to til å underskrive protokollen
b) Behandle styrets årsmelding
c) Behandle foreningens årsregnskap
d) Behandle styrets forslag til arbeidsplan for det kommende år
e) Fastsette medlemskontingent for det kommende år
SIDE 22
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Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig
eller når minimum 1/3 av hytteeierforeningens medlemmer krever
det. Innkalling skjer på samme måte som til ordinært årsmøte.
§ 4 gjelder så langt det passer.
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og
et styremedlem.
Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. Blant
styrets medlemmer velges styreleder for et år. For å sikre kontinuitet velges 3 medlemmer og et varamedlem i år med oddetall,
2 medlemmer og et varamedlem i år med partall.
I styret skal begge kjønn være representert.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede,
hvorav leder eller nestleder.

§ 7 Styrets oppgaver

Styret ivaretar foreningens interesser mellom årsmøtene, og skal
arbeide for å gjennomføre de målsettinger årsmøtet har vedtatt.
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Styret skal utarbeide planer og målsettinger som fremmes på
årsmøtet.
Styret kan utarbeide instruks for valgkomiteen.
Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.
For å få gjennomført større eller tyngre arbeidsoppgaver, kan
styret oppnevne ad hoc-komiteer til avlastning og fordele oppgaver på disse.

§ 8 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av tre medlemmer med en funksjonstid på
tre år. Det velges et nytt medlem på hvert årsmøte etter innstilling fra eksisterende valgkomite. Den som har sittet lengst
fungerer som leder.

§ 9 Vedtektsendringer

Vedtekter kan bare endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer. Forslag til vedtektsendringer må være fremmet innen fristen i § 4.

§ 10 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Løtenfjellet hytteeierforening må først
behandles på ordinært årsmøte. Blir forslaget vedtatt med minst
2/3 flertall, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte ca. 3
måneder senere der saken behandles på nytt. Skal oppløsning
skje må vedtaket der gjentas med minst 2/3 flertall.

Vi på Bakken Øvre Gårdsmat
ønsker deg velkommen til Budor Gjestegård!
Som ny driver på stedet setter vi vår ære i å
servere et godt måltid mat og yte god service
overfor våre kunder.
Våre åpningstider på Budor Gjestegård finner du
på vår Facebookside @budorgjestegard
og på www.budor.no

§ 11 Overgangsregler

Etter at nye vedtekter er trådt i kraft, må valgene gjennomføres
slik at man snarest mulig får tilpasset seg de nye reglene i §§ 6
og 8. Dette ordnes fortrinnsvis ved at enkelte verv besettes kun
for et år.

2340 LØTEN
Tlf. 62 59 48 05 – 905 12 670
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Info fra:
Løten Røde Kors Hjelpekorps
Vintersesongen 2017/2018

Løten Røde Kors
Hjelpekorps
Tlf. VAKT: 90 54 21 44
E-post:
lotenrkh@gmail.com
Hytte: 62 59 44 77
Følg oss på facebook:
www.facebook.com/
lotenrkh
Skrevet av:
Magnus Kvaal
Administrativ leder
Løten Røde Kors Hjelpekorps
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I skrivende stund er det vinter og vi i Løten Røde Kors Hjelpekorps
har forberedt oss på vinteren. Som mange vet holder vi til på
Røde Kors hytta rett ved Budor Gjestegården. Der er vi til stede
hele romjula, vinter- og påskeferien og de fleste helgene mellom
høytidene gjennom vinteren.
Hovedsakelig er våre oppgaver og bistå deg og dine kjære ved
akutt skade og sykdom i fjellet, eller kanskje du har møtt en
fremmed som kan trenge hjelp? Vi er der for store og små oppdrag dag, kveld og natt – det er bare å ringe. I fjorårets sesong
bisto vi ca. 90 personer med ulike skader i fjellet, som trengte vår
bistand i nådens stund.
Også i år har vi tilbud om transport av vann. Dette vil i all
hovedsak skje i feriene. Dette tilbudet gjelder hytter langs hovedløypa gjennom Ruskåsen til vegenden. Kannene settes ut ved
løypene før kl. 17:00 merket med det nye hytte nummeret. Ved
kannene setter dere ut et kjenne merke med hytte nummer –
dette for å lette vårt arbeide med å sette riktig kanne tilbake til
riktig hytte, på det meste kan vi ha opptil 50 kanner eller mer på
en kveld per snøscooter! Denne tjenesten er gratis.
Vi tilbyr tjenester som transport av varer og oppakning fra
bilvei og frem til hytta. Så snart det er nok snø kjører vi også
opp snøscooterspor fra Budor via Nordhue til Gitvola – en flott
turløype for de som ønsker andre/tøffere utfordringer enn hva
løypenettet kan by på.
Noen helger vil dere oppleve økt aktivitet i fjellet, dette kan
skyldes at vi driver med opplæring av våre mannskaper. Vi trener
for å være forberedt på å ta vare på oss selv og andre i all slags
vær og vind.
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Vi i Løten Røde Kors Hjelpekorps vil benytte anledningen til å
takke for fjorårets sesong og ser virkelig frem til den vi er inne i
nå. Takk for alle nikk, vink og varme smil i løypene.
Fellesskapet i det vakre fjellet vårt utvikler seg stadig, noen
bygger og andre har nettopp kjøpt hytte – velkommen skal dere
være!
Har du spørsmål eller trenger vår hjelp, ta kontakt så skal vi se
hva vi kan gjøre for deg.
Vi i Røde Kors gjør alt dette på frivillig basis, det vil si at våre
medlemmer ikke får betalt for jobben de gjør. Allikevel har vi
utgifter knyttet til dette. Fjorårets sesong la vi ned ca. 4000
tjenestetimer og behandlet ca. 90 skader i fjellet, alt fra brudd,
forstuelse, utmattelse, sykdom, mm, noe som er en økning på 8%!
Om dere ønsker å støtte vårt arbeide for et trygt Hedmarksvidda
kan dere benytte vårt:
Kontonummer: 1865.20.11027. Vipps nr: 501548
Hilsen
Løten Røde Kors Hjelpekorps
Vakt telefon: 90 54 21 44
Korps telefon: 45 24 82 83
E-post: lotenrkh@gmail.com

SIDE 29

www.lotenfjellet.no

www.lotenfjellet.no

Dugnader i regi av
Hytteeierforeningen

Etter samtaler med Hamar og Hedemarken Turistforening,
HHT-Løten krets, tok Hytteeierforeningen på seg oppgaven med
å forbedre framkommeligheten i turstien fra Bjørkvolla opp til
Vesle-Svaen. Denne stien har svært mange bløte partier, spesielt
etter en fuktig sensommer og høst. I september annonserte vi
to dugnader på Hytteeierforeningens Facebook side. Den første
dugnaden ble avholdt 9. september etterfulgt av dugnad nummer
to den 16. september.
Det ble lagt ut 40 stilemmer av impregnerte materialer.
En klopp ble bygget over den ene bekken inn til Bjørkvolla (som
manglet klopp). Sviller som har sunket dypt ned i myra ble løftet
opp og en del 1,5” x 6” impregnert plank ble lagt ut. Vi kjøpte
inn ca. 300 m av slik plank. Noe av disse plankene ligger fortsatt i stabel på Bjørkvolla og vi planlegger å kjøre dem ut mot
Vesle-Svaen med snøscooter når føreforhold tilsier det.
Stien har fått et løft, men fortsatt er det behov for utbedring
til sommeren 2018.
Fremmøte på dugnadene kunne vært bedre og vi håper på bedre
fremmøte til sommeren. Dugnad er en flott form for sosialt samvær og en fremragende form for trim!
Flere dugnader vil bli annonsert på Facebook siden til Løtenfjellet Hytteeierforening.
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Mennesket har mange likhetstrekk med våre skogstrær!

De færreste av oss har lagt merke til at skogstrærne våre, spesielt
bartrærne, har aldersved som oftest snur/vrir seg mot høyre (mot
sola). Dette fenomenet er lettest å oppdage i fjellskog med innslag
av tørrfuru hvor barken er borte.
I rotstokker er denne veden ofte kvistfri med smale årringer som
har stor sommervedandel. (Årringen består av en lys ring – vårved,
og en mørk ring – sommerved.)
Denne veden har gode styrkeegenskaper og hindrer langsgående
sprekker.
Hva er ungdomsved ?
Ungdomsved er et begrep som brukes om den veden som er dannet i ungdomsstadiet, og som da alltid ligger nærmest margen
hos trærne. Denne veden fastsettes oftest som diameteren på
de første 13-15 årringer målt fra margen. Ungdomsvedens andel
varierer fra treslag til treslag og er avhengig av flere faktorer,
bl.a. arvelig disposisjon, vekstvilkår, og skjøtselstiltak i omløpstiden. Dette innebærer at et tre som har vokst langsomt, danner
en ”sylinder ”av ungdomsved som har liten diameter, mens et
hurtigvokst tre danner ungdomsved-sylinder med stor diameter.
Generelt for denne veden er at den har dårlige styrkeegenskaper.
Den sveller og krymper vesentlig mer enn moden ved.
Et annet karakteristisk trekk er at denne veden er venstrevridd.
Vedfibrene snur/vrir seg mot venstre, (med sola).
Nøytral stammeved
Overgangen mellom ungdomsved og moden ved er ikke skarp.
Den indre delen av stammeveden kan også ha dårlige styrkeSIDE 32
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egenskaper. Denne veden har imidlertid ikke vridning, er rettfibret
og lettklyvd.
Vi er alle et produkt av arv og miljø
Vridningen, som spesielt våre bartrær er utsatt for gjennom livet,
er slående lik oss mennesker.
Mange av oss er vel mer eller mindre ”venstrevridde” i ungdommen. Tidspunktet for skifte av vridning er nok like usikkert for oss
som hos trærne. Det er imidlertid en sannhet at flere av oss er mer
”høyrevridde” i voksen og satt alder enn i ungdommen.
Trær og mennesker`s egenskaper er alltid et produkt av arv
og miljø. Trærnes vridning er nær knyttet til arvelige faktorer.
Ca. 10 % av trærne har ikke vridning og er rettfibret. En annen
like stor gruppe av trærne forblir venstrevridde gjennom hele livet.
For å sammenligne med oss mennesker er ca. 10 % av oss
venstrehendte.
Hilsen Tor Anton Andersen

Når du trenger elektriker
Ring

62 59 28 50

terje@loten-elektro.no - mob. 905 37 785

REGISTRERT EL-INSTALLATØR

GRINDERENGSLETTA 2 - 2340 LØTEN – TLF. 62 59 28 50
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Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening
25. februar 2017
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Bakgrunnen for forslag til endring, var uklare og ufullstendige vedtekter.
§1: Godkjent uten anmerkning
§2: Godkjent uten anmerkning
§3: Det ble bemerket at forfall for årets kontingent er en
mnd. senere enn årsmøtet. Det ble vedtatt at foregående
årskontingent gjelder.

Referent:
Liv Randi Alu Andersen

Møtet ble avholdt på Budor Skistadion - Klubbhuset med 41 medlemmer til stede. Det ble servert suppe, rundstykker, kaffe og kake
før årsmøtet ble satt.
Sak 1. Godkjenning av innkalling
Godkjent uten kommentarer
Sak 2. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
Møteleder: Formann
To til å underskrive protokollen: Jan Erik Andersen og
Solveig Prestaasen
Sak 3. Styrets årsmelding
Gjennomgang av Årsmelding – godkjent uten kommentarer
Sak 4. Foreningens årsregnskap
Gjennomgang ved kasserer – Godkjent uten kommentarer
Sak 5. Medlemskontingent for 2017
Det ble oppfordret til at medlemmene gir en ekstra gave
til Løtenløyper ved innbetaling av medlemskontingent.
Kontingenten beholdes som tidligere på 150,- kr.
Sak 6. Styrets forslag til budsjett for 2017
Godkjent uten kommentarer
Sak 7. Styrets forslag til nye vedtekter
Gjennomgangen ble foretatt av Ottar Evensen.
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§4: Forslag om at arbeidsplanen for kommende år bør
være en del av årsmøte. Forslag om at dette kommer inn
som nytt pkt. d) og øvrige pkt forskyves. Arbeidsplanen
lages av styret etter innkomne forslag senest 14. dager før
årsmøtet. Arbeidsplanen legges inn i budsjettet slik at det
skal være forutsigbarhet hva en skal drive med.
Forslaget ble godkjent uten andre anmerkninger og innarbeides som nytt pkt. d).
Øvrige pkt. forskyves.
Pkt .e) Tilføyelse – Budsjettet skal fastsette ramme for
godtgjøring til styret. Styret skal legge fram ramme og
budsjett på årsmøtet.
§5: Godkjent
§6: Godkjent
§7: Godkjent
§8: Godkjent
§9: Godkjent
§10: Oppløsning av foreningen. Kommentar: slik ordlyden
i § 10 er foreslått vil det være lett å oppløse foreningen
hvis det er få frammøtte medlemmer og enkelte medlemmer ønsker «å kuppe» en sak. Det ble vedtatt et forslag
om å følge idrettslagenes vedtekter vedrørende oppløsSIDE 35
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ning. Tilføyelse til §10: Etter vedtatt oppløsning med 2/3
flertall på årsmøte innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
§11: Godkjent
Sak 8. Styrets arbeidsplan for 2017
Påskeskirenn? Forslag om at et påskeskirenn bør være et
familieskirenn hvor hele familien deltar. Område kan være
på myra øst for Gjestegården. Dette for å skape en møteplass med aktiviteter for alle og samle alle hyttefeltene.
Ingen meldte seg som medarrangører. Det nye styret må
jobbe videre med saken.
Dugnadsgruppe? Det er ønske om at det opprettes en
dugnadsgruppe. Det er forslag om å oppgradere turstiene
med nye klopper. Det er også kommet forslag om å lage en
ny tilslutningsløype på Ruskåsen. Traseen må ryddes først.
Jan Erik Andersen, Kåre Bekkevold, og Johan Øye har
meldt seg til gruppa. I tillegg må det legges ut på Løtenfjellet Hytteeierforenings facebookside om det er flere
som kunne tenke seg å være med. Styreleder tar initiativ
til å samles til våren.
Foreningens hjemmeside må oppdateres – dette tas opp
i det nye styret. Styret vil vurdere om det skal kjøpes en
tjeneste for å holde den oppdatert. Dette som et alternativ
hvis ingen melder seg til å gjøre denne jobben.
Medlemstallet ønskes ytterligere økt.
Styremøter holdes når det er innkomne saker (1. styremøte planlegges i Påsken 2017).
Det oppfordres til at medlemmene engasjerer seg og
melder saker inn til styret.
Sak 9: Innkomne saker
Ingen nye saker er meldt.
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Sak 10: Valg
Valgkomiteens forslag til nye medlemmer ble vedtatt.
Valget ble foretatt i henhold til vedtektenes § 6.
Styreleder: Tor A. Andersen – (valgt som styremedlem
og styreleder for ett år)
Kasserer: Anne Sewell Engen – (valgt som styremedlem
for ett år)
Nye styremedlemmer: Terje Arnesveen, Johan Bysveen,
Sigbjørn Sletten (valgt for 2 år)
Varamedlemmer: Thor Arne Martin Engebretsen og Knut
Færgen – (valgt for ett år)
Styret får av årsmøte lov til å konstituere seg på 1.
styremøte.
Valgkomite: Odd Kr. Aas – (valgt for 3 år)
Gjenstående: Johan Øie og Knut Andersen
Revisorer: Unni E. Hagenstuen og Gerd Bråthen (valgt
for ett år).
Sak11: Navn og form på vårt medlemsblad
Forslag om Budorposten.
Enkelte medlemmer mente at navnet bør dekke også
caravanplassen og leilighetene. Det ble ikke vedtatt
noen navneendring denne gangen, men styret jobber
videre med dette.
Det kom forslag om å sende medlemsbladet ut på
e-post og i tillegg sende medlemsbladet i posten til de
som ønsker det. Dette ble tatt opp på forrige årsmøte, men styret mangler epostadresser til medlemmene.
Medlemsbladet vil også for 2018 bli trykket og sendt ut
til medlemmene som tidligere.
Blir det aktuelt å sende medlemsbladet ut på e-post
skal de medlemmene som ønsker det fortsatt få det
tilsendt i posten.
Årsmøtet hevet kl. 17.00.
Etter avsluttet årsmøte var en representant fra Sport
1 Superstore Hamar tilstede for å gi råd om valg av ski
og utstyr med et mini smørekurs.
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Innkalling til årsmøte i
Løtenfjellet hytteeierforening

Nybygg - Totalrehabilitering - Service - Vedlikehold

DIN TOTALLEVERANDØR
AV RØRLEGGERTJENESTER!

Sted: Peisestua ved Budor Gjestegård
Tid: Lørdag 24. februar kl. 15.00
Vi starter møtet med servering av varm suppe, kaffe og kake.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
3. Styrets årsmelding
4. Foreningens årsregnskap
5. Styrets forslag til arbeidsplan for 2018
6. Medlemskontingent for 2018
7. Styrets forslag til budsjett for 2018
8. Eventuelle innkomne saker
9. Valg
Forslag til årsmøtet skal sendes styreleder på mail til adressen:
tor.anton@skogselskapet.no minimum 14 dager før møtet.
Etter årsmøtet vil Bakken Øvre, som nå har tatt over drifta ved
Budor Gjestegård, orientere om deres tilbud til oss hytteeiere.

Dammenvegen 2, 2414 Elverum. Tlf. 62 40 05 20 • Storhamargata. 44, 2317 Hamar. Tlf. 62 54 38 10

Velkommen til årsmøte!
Hilsen styret

www.ycror.no
post@ycror.no
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De fleste llustrasjonsbildene i bladet er tatt av: Tor Anton Andersen,
Johan Bysveen og Britt Dalby Bergset. Produksjon: Printex Trykkeri AS
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Returadresse: Anne Sewell Engen, Furnesvegen 141, 2318 HAMAR

Husk årsmøte 2018
Peisestua ved Budor Gjestegård
Lørdag 24. februar kl. 15.00
Etter årsmøtet vil Bakken Øvre, som nå har tatt
over drifta ved Budor Gjestegård, orientere om
deres tilbud til oss hytteeiere.

