
Møtereferat fra medlemsmøtet i Løtenfjellet hytteeierforening 06.10.2018 

 

Etter familiedagen i Koiedalen 6. oktober ble det avholdt medlemsmøte i Peisestua på Budor 

Gjestegård. Møtet varte mellom kl. 16-18. 

 

Møtet startet med servering av suppe og kaffe fra Gjestegården.  

Sakslista for møtet var som følger: 

• Informasjon fra Løiten Almenning 

• Informasjon og kort kurs i førstehjelp av Løten Røde Kors 

• Informasjon fra Styret i Løtenfjellet Hytteeierforening 

Det var ca. 50 medlemmer som møtte.  

Løiten Almenning ved daglig leder Endre Jørgensen presenterte: 

- Holstad Hytteservice har trukket seg fra Budorområdet. For tiden er det ingen slik 

service i området. Almenningen ser på muligheten for å gjenopprette en slik service. 

- Snøbrøyting blir som tidligere; 7cm tørr snø/5 cm våt snø. I tillegg kan hyttefolket ta i 

bruk en App eller Almenningens hjemmeside for å varsle om ankomst til hytta for 

prioritert brøyting. Info om dette finnes også på Budor.no. 

- Sirkula vil overta renovasjonen i Løtenfjellet fra 1. januar 2019.  

- Telenor/Canal Digital har fått kontrakten på å legge fiberkabel for bredbånd opp til 

Budor. Skal være klart til julen 2018. De som har internett i dag vil bli koblet til 

fibernettet via dagens coax kabling til hyttene. 

- Kapasitet på elektrisk strøm vil bli økt innen 2021. Ny kabel legges langs ny RV 3 fra 

Elverum og videre til Furasaga og derfra videre til Budor. 

- De som er koblet til dagens vann/avløpssystem vil bli koblet til offentlig system i 2020. 

Framføring av offentlig vann/kloakk system vil starte vinteren 2019. 

- En områdeplan for hele Budor-området med tanke på videre hyttebygging er 

påbegynt. Prosessen med planen vil pågå fram til vår/sommer 2019. Områder det 

tenkes på er setervollen nord for øverste del av Kuvegen, nedenfor Svaenlivegen mot 

Skistadion samt noe fortetting rundt Gjestegården. Områdeplanen vil også omfatte 

sti- og skiløypenettet. Presentasjonen til Endre Jørgensen er tilgjengelig på Budor.no. 

 

Førstehjelp med Røde Kors: 

Løten Røde Kors var tilstede med 3 representanter. De informerte generelt om hvilke 

oppgaver de gjør i Budor-området; 

- Hypotermi 

- Benbrudd 

- Hjertestans 

- Hjerte/lungeredning (HLR) ble demonstrert på dukken Anna (30 kompresjoner/2 

blås). I tillegg ble hjertestarteren som Røde Kors fikk i gave av Hytteeierforeningen 

demonstrert 



- Kjøring av vann i vinterferie/påskeferie til de som ikke har dette innlagt, mot 

godtgjørelse 

- Røde Kors vil muligens kjøre 6 timers førstehjelpskurs i vinter- eller påskeferien. 

- Røde Kors tar på seg oppgaver med oppkjøring av scooterløype for eventuelle 

skirenn mot godtgjørelse 

Informasjon fra Hytteeierforeningen: 

Leder Tor Anton Andersen informerte: 

- Stien fra Bjørkvolla til Vesle-Svaen er utbedret på dugnad av Hytteeierforeningen. Ca. 

kr. 25000 er brukt av foreningens midler på legging av stilemmer og impregnerte bord 

i de bløteste partiene. Det er fortsatt behov for utbedring av stiene for å hindre mer 

erosjon. Dette er også noe Almenningen ser på. Hytteeierforeningen er villig til å 

organisere dugnader, men en oppfatning er at Almenningen burde ta de materielle 

kostnadene 

- Tor Anton informerte om medlemsfest som planlegges på Gjestegården 1. desember 

i år. Foreningen tar kostnaden for foredrag med Thor Gotaas, dansemusikk og 

cocktail   

 

Medlemsmøtet ble avsluttet kl 18 av leder Tor Anton Andersen. 

 

 

 

 

 


