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Lederen har ordet

Skrevet av:
Tor Anton Andersen, leder

Kjære medlemmer

E-post:
lotenfjellethytteforening
@gmail.com

2018 er historie og vi er godt i gang med et nytt år med nye
muligheter og utfordringer !
Skal vi dvele litt ved det gamle året er det første jeg tenker
på snøvinteren på Budor og måking av hyttetak ! Det ble noen
timer på taket for egen del, men god trim er det jo ! I tillegg ble
det mange fine skiturer i alltid flotte skiløyper. En stor takk til
løypekjørerne i Løtenløyper som gjør en fantastisk jobb !
En stor takk også til gjengen i Løten Røde Kors. De gjør en
stor jobb for oss hytteeiere gjennom sin frivillige beredskap som
kanskje ikke alle tenker på. Hytteeierforeningen støttet deres innsats i fjor med en ny hjertestarter. Vi ønsker å bidra også i årene
framover med medisinsk utstyr som i neste omgang kommer oss
til gode.
Takk også til Bakken Øvre som har tatt over driften ved Gjestegården. De har fått en knallstart og vi som hytteeiere håper dette
fortsetter til glede for oss alle.
2018 var et aktivt år for hytteeierforeningen med deltakelse
på aktivitetsdager både ved Mållia og Koiedalen på høsten. Godt
besøkt medlemsmøte og foredrag med skihistoriker Thor Gotaas
kombinert med medlemsfest på Gjestegården mot slutten av året.
Stidugnad fra Bjørkvolla hadde vi også, men oppslutningen fra
dere medlemmer kunne vært bedre !
Løtenfjellet og Budor er et populært og etterspurt område for
hytter. E6 fra Oslo er nå utbygd med firefelts motorvei til Kolomonkrysset. Det gjør området nært og lett tilgjengelig. I tillegg
har vi fått milde vintre med lite snø i lavlandet. Skiinteressen er
stor og Budor er snøsikkert !

Web:
www.lotenfjellet.no
Følg oss:
https://www.facebook.com/
Lotenfjellethytteforening
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Løiten Almenning «ser» dette og har store planer for videre
utbygging i Budorområdet. Administrasjonen inviterte oss hytteeiere til infomøter sist høst for å presentere sine planer. Slikt skaper engasjement og frammøte var stort. Vi ble presentert planer
om å bygge min. 600 hytter i en 10-års periode. Hovedtyngden
av dette skal skje ved utbygging i det sentrale Budorområdet på
eksisterende sentrale seterløkker bl.a. Budor nord. Kuvegen, som
også er en del av Rondanestien, går igjennom området. Her har
allerede hyttebyggingen startet. Disse planene har skapt store
protester også fra de bruksberettigede som har hatt beiterett her.
Hytteeierforeningen støtter denne protesten og mener at disse
setervollene bør tas vare på for kommende generasjoner. Vi
ønsker beitende dyr på disse vollene og ikke hytter her.
Hytteeierforeningen har opplevd en nedgang i medlemstallet
siste år. Hva det skyldes er usikkert. Det er nå ca. tusen hytter
i Løtenfjellet. I tillegg kommer caravanplassen og alle vognene
der. Vi trenger flere medlemmer for å styrke vårt samhold og i
tillegg være et viktig talerør for utviklingen på Budor. Bruk derfor
giroblanketten, som ligger ved dette bladet, og overfør kr. 200
i medlemskontingent. Det er småpenger ! Husk i tillegg å gi et
bidrag til Løtenløyper !
Hytteeierforeningen inviterer til årsmøte i peisestua på Gjestegården lørdag 23. februar. Det er lørdag mellom vinterferieukene
hvor mange av oss er på hytta. Ta med deg hyttenaboen og kom!
Medlemskap ordner vi i etterkant hvis du ikke er medlem.
Velkommen til årsmøte ! Innkalling med saksliste finner du på
s. 39 i bladet.

Med vennlig hilsen
Tor Anton Andersen
Tor Anton Andersen, leder
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Skrevet av:
Marit Schjerpen
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Foredrag med Thor Gotaas

Medlemsfest på Budor
Gjestegård

Lørdag 1. desember inviterte
Løtenfjellet Hytteeierforening
til foredrag med Thor Gotaas på
Gryllingsetra/Budor Skistadion.
De vel 60 frammøtte fikk en
underholdende time med den
alltid like pratsomme, munnrappe og humoristiske brumunddølen Gotaas. Sjøl møtte han opp i siste liten, antrukket i sin velkjente ullgenser, i ført bare slippers. Skikkelig skodd på vinterføret!
Gotaas er en norsk folklorist og forfatter, med spesiell interesse
for skihistorie, og han fortalte ivrig historier fra skimiljøet opp
igjennom tidene. Det ble selvsagt mest historier og bilder hentet
fra boka han nettopp hadde gitt ut: Oddvar Brå, et skiløperliv.
De som ønsket, fikk muligheten til å skaffe seg signert bok før
de dro hjem.
Gotaas har sjøl vært en ivrig skiløper, og han har også deltatt
på skirenn i Nordbygda.

Etter foredraget til Gotaas, dro halvparten av de fremmøtte opp
til Budor, der Hytteeierforeninga arrangerte fest for sine medlemmer.
Etter cocktailen, fikk vi som alltid et velsmakende koldtbord med
godt drikke, servert av Budor Gjestegård ved Bakken Øvre. Under
maten ble det servert noen «freske vitser» som fikk lattermusklene
på gli. Etter maten fyltes dansegulvet opp av de sprekeste gjestene,
som danset til musikk av Willy Lindstad m. mannskap.
Det ble en trivelig kveld i godt lag. Vi håper på enda flere deltagere på neste medlemsfest.

Skrevet av:
Marit Schjerpen
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Dugnader

Skrevet av:
Johan Bysveen

I 2017 kjøpte Hytteeierforeningen inn 40 stilemmer og ca.
300 m 1,5” x 6” impregnert plank for utbedring av turstien
mellom Bjørkvolla og Vesle-Svaen. Vi ble ikke ferdig med utlegging av plank på høsten 2017. Derfor hadde vi ny dugnad 1.
september 2018 der vi la ut resten av materialene. Det var 9
personer som stilte til dugnad. Stien har etter vår mening nå
blitt mye bedre framkommelig uten å måtte tråkke i myrmøkk
hele vegen.
Dugnaden var annonsert på Facebook og vår hjemmeside www.
lotenfjellet.no.
Det er fortsatt behov for mer stiplank i våte partier vest for
Vesle-Svaen og nord for Svaen. Vi vil vurdere mer dugnad etter
koordinering med Løiten Almenning/Budor AS.

www.lotenfjellet.no

Velkommen på trening med:

HYTTEKORTET
NÅ kun
3000 kr

30 klipp på trening
alle på hytta kan benytte!
* Tilbudet kan ikke benyttes av fastboende i området.

Åpent alle dager
05-23 (21)
Med nøkkelkort
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Midt i Løten sentrum!
SIDE 7

www.lotenfjellet.no

Sjølhogst av ved: De som ønsker å hogge sin hytteved i allmenningen må melde fra til allmenningskontoret innen 01.06.2019.

Løiten Almenning

Adresse:
Postboks 68, 2341 Løten
Besøksadresse:
Kildevegen 14, 2340 Løten
E-post:
firmapost@
loitenalmenning.no
Telefon:
62 54 74 40
Web:
www.loitenalmenning.no
www.budor.no

GRUNNEIERINFO 2019 TIL BRUKERE AV LØTENFJELLET
VAKTTELEFONER:
Vakttelefon snøryddere:
Budor Nord:
			
Svaenlia: 				

974 65 460
974 85 350

Vakttelefon vann/avløp Budor og Svaenlia: tlf. 951 54 466.
Det er Løten Kommune som drifter vann og avløp på Budor.
Vannposter på Budor Nord: tlf. 916 20 133
Jakt- og utmarksoppsyn: Terje Nilssen, tlf. 917 30 316
Vakttelefon beitedyr: Løten og Vang Beitelag, tlf. 481 34 470
Henvendelser til Løiten Almenning og Budor:
Vi nås enklest ved å ringe tlf. 62 54 74 40 i kontorets åpningstider alle hverdager kl. 0745 – 1515, eller på epost: firmapost@
loitenalmenning.no. 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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Hogst av trær i hyttefeltene (regulert område)
Festekontrakten har bestemmelser om at felling av trær ikke
kan skje uten grunneiers samtykke. Vi lemper litt på dette ved
å gi hytteeiere tillatelse til å bestemme over de trær som står
nærmere hovedhytta enn 5 meter (uthus, terrasser, plattinger
regnes ikke med til hytta). Disse kan felles uten at Løiten Almenning kontaktes. Busker og småtrær som kommer opp på tomta
og omkring hytta, kan fjernes uten at allmenningen kontaktes.
Hogstavfall kan leveres på oppmerket plass ved Øisetra, rett sør
for krysset til Nordhue.
Dersom det er ønskelig at trær som står lenger unna hytta
fjernes, må grunneier kontaktes før disse eventuelt kan felles.
Trær som ønskes fjernet/felt av grunneier må merkes, og det må
gis beskjed pr. epost at dere ønsker hogst. Bruk epostadresse:
arne@loitenalmenning.no. Det utarbeides en avtale for betaling
i hvert enkelt tilfelle.
Renovasjon i Løtenfjellet
Driften av renovasjonsordningen i Løiten Almenning har vært
basert på dispensasjon fra Løten kommune. Kommunen har vedtatt at all avfallshåndtering skal være universell utformet, og
dette stiller helt andre krav til avfallsløsningen. Basert på dette
er det en enighet mellom Løiten Almenning, Løten kommune og
Sirkula om at alle er best tjent med at Sirkula tar over løsningen.
Overtagelsen er med virkning fra 1. januar 2019.
Sirkula IKS har fremmet et forslag til sine eierkommuner (derav også Løten kommune) om hvordan vi anbefaler at fremtidige
avfallsløsninger skal utformes og legges til rette med tanke på
kildesortering og universell utforming. Frem til dette er avklart
vil dagens ordning med containerplassering og tømming inntil
videre fortsette som tidligere. Det vil fortsatt være Ragn-Sells
som har kontrakten på transport og tømming. De er kjent med
rutinene og vi forventer at dere som abonnenter ikke vil merke
denne endringen.
Renovasjonsgebyret vil fra nå komme sammen med den kommunale faktureringen. Renovasjonsgebyret for fritidseiendommer
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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.
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.

i Løten kommune er i 2019 kr 1468,75 pr. år inkl. mva. Spørsmål
vedrørende renovasjonsordningen kan rettes til Sirkula IKS: epost:
post@sirkula.no eller tlf. 62 54 37 00.
Vannposter
Vi minner om at det ikke er lov å koble til slanger og fylle opp
tanker med vann fra vannpostene, 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.
Vegavgifter 2019:
• Vegavgift for årskort (01.01.2019 – 31.12.2019): kr 1250,• Vegavgift for sesongkort vinter (01.11.2018 – 30.04.2019):
kr 800,• Vegavgift for sesongkort sommer (01.05.2019 – 31.12.2019):
kr 800,• Ved kjøp av årskort eller sesongkort kommer det et tillegg
på kr 100,- pr. elektronisk brikke.
• Enkelttur kr 65,-.
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Budor Gjestegård:
Åpningstider for Budor Gjestegård:
Mandag – Fredag: 12.00 – 18.00
Lørdag: 12.00 – 20.00
Søndag: 12.00 – 18.00
I ferier kan åpningstidene endres, følg med på www.budor.no eller
facebooksiden til Budor Gjestegård.
Åpningstider for kiosken i skitrekket:
Lørdag og søndag: 11.00 – 16.00
I tillegg vil kiosken være åpent i juleferie, vinterferie og påskeferie.
For bestilling av mat og overnatting til grupper, bedrifter,
selskap etc, ta kontakt med Budor Gjestegård på e-post:
gjestegarden@budor.no eller tlf. 908 33 460.
Budor Skianlegg:
Åpningstider:
Åpningstider for Budor Ski- og kjelkeanlegg vintersesongen 20182019 (med forbehold om endringer):
3. januar – 31. januar: Lørdag og søndag kl. 10.00 – 16.00
1. februar – 24. mars: Tirsdag – søndag kl. 10.00 – 16.00
(Mandager stengt, unntatt i uke 8)
25. mars – 14. april: Lørdag og søndag kl. 10.00 – 16.00
15. april – 22. april: Alle dager kl. 10.00 – 16.00
Kveldskjøring: 3. januar – 15. mars; tirsdag, torsdag og fredag
kl. 18.00 – 21.00.
SIDE 11
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Løtenløyper
Vi ønsker alle velkommen i skiløypene på Budor vinteren
2018/2019.
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 og Hedmarksvidda.
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.
Løtenløyper ønsker alle en fortsatt fin og trivelig skivinter i våre
løyper.
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Året 2018 for Turistforeningen
(HHT) i Løten

Først så vil vi ønske alle medlemmer i Løtenfjellet Hytteforening et GODT NYTT ÅR !

Den nye hytta på Savalsætra.
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Året 2018 ble på mange måter et hektisk år for alle de i HHT
Løten som trofast stiller opp på aktiviteter og dugnader. Vinterens
snøvær og mange stormer førte med seg så mye toppbrekk ute i
skogen og på fjellet som det ikke har vært registrert på mange
år. Store deler av vårt stinett ble berørt av dette, og det ble brukt
svært mange dugnadstimer på opprydding og klargjøring. Når dette arbeidet var utført så kom det en ny og sterk storm i sommer
som medførte mange rotvelter i skogen, så da var det bare å starte
på nytt igjen. I løpet av våren og sommeren ble det også brukt
mange timer på forbedringer på stinettet med rydding /klopping og
merking, og da spesielt på Rondanestien som går gjennom Løten.

www.lotenfjellet.no

DNT via HHT Hamar har pr. 1. juli 2018 signert en leieavtale
på en gammel seterbygning på Savalsætra som eies av gården
Grindereng. Dette er en avtale som er signert for 10 år, og HHT
Løten vil ivareta drift og nødvendig vedlikehold av denne setra.
Savalsætra ligger like ved Rondanestien og er et midtpunkt mellom
Svartskogskoia i Mosjømarka og hytta på Målia. Den offisielle
åpninga av Savalsætra var tidlig i oktober, og det ble lagt ned en
formidabel dugnadsinnsats i løpet av sommeren for å oppgradere
setra til godkjent DNT standard med 8 sengeplasser, nødvendig
utstyr og solcellestrøm. Fra Budor til Savalsætra er det ca 5 km
i fine løyper og stier, så her er det bare å spenne på seg skiene
om vinteren og snøre joggeskoa om sommeren og ta seg en tur
på besøk.
Aktiviteter som Tirsdagstrampen, Toppturer og Barnas Turlag er
veldig populære, og tilbakemeldinger fra unge og eldre brukere er
bare av positiv karakter. Opplysninger om de forskjellige aktiviteter
finner du på nettsiden til DNT.
Turisforeningens handlingsplan for 2019 inneholder mange og
interessante aktiviteter som krever stor dugnadsinnsats, så de
som har lyst og anledning til å være må gjerne ta kontakt
med oss.
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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:
Odd Kristian Aas – mob 958 94 808
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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- Din lokale elektriker  Lysutstyr
 Rehabilitering
 Hytteinstallasjon  Tavleverksted

 Automatikk
 Nyanlegg

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

www.lotenfjellet.no

HHT’s familiedag på Målia
19. august

19. august arrangerte HHT familiedag på Målia med forskjellige
aktiviteter i regi av HHT og Løten o-lag. Været var strålende
og mange folk koste seg med aktivitetene, grilling og Målia’s
fantastiske kanelboller.
Hytteeierforeningen var representert med egen vimpel denne
dagen i håp om å kapre flere medlemmer. Men det skal innrømmes at interessen var ikke den største for å signere medlemskap
akkurat den dagen.

Skrevet av:
Johan Bysveen

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

Din lokale rørlegger

Stasjonsvegen 11 • 2340 Løten • Tlf. 62 59 32 05 • Fax 62 59 32 04
Johan Bysveen på Målia.
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Info fra:
Løten Røde Kors Hjelpekorps
Vintersesongen 2018/2019

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
Løten Røde Kors -hytta:
Kuveien 1, 2340 Løten

Løten Røde Kors Hjelpekorps er tilstede på Budor
gjennom vintersesongen
Et år er gått siden sist du satt med medlemsbladet til hytteeierforeninga i hånda og en ny vinter har lagt seg over Hedmarksvidda. Nyttårsrakettene satte et punktum for et historisk travelt
år på Budor for Røde Kors. En snørik vinter med flotte skiløyper,
stor utfart og flott påskevær er nok noen av årsakene til dette.
Vår oppfatning er at hyttefolket og skiturister er godt forberedt
og tar gode valg når de ferdes utendørs. Samtidig er vi glade for
å se at dere viser omsorg for og tar vare på hverandre når uhellet
likevel rammer.

Vår beredskap

Vår beredskap på Hedmarksvidda vil fremstå slik dere kjenner den
fra tidligere. Det vil si at vi så langt vi klarer minimum bemanner
Røde Kors-hytta hver ferie og hver helg hele vintersesongen. I
ferier vil hytta normalt være bemannet hele døgnet hele ferien.
I helgene bemannes hytta fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag, hele døgnet.
Primært er vi tilstede for å gjøre redningsoppdrag og for å bistå
ved behov for førstehjelp på Hedmarksvidda – både i og utenfor
skiløypene for turister og hyttebefolkningen. Vi har også avtale
med Sykehuset Innlandet, Løten Kommune og Politiet, og bistår
de ved anmodning. I tillegg utfører vi sanitetstjeneste ved Budor
skitrekk.
Sekundært utfører vi tjenester som transport av oppakning/pargass og vann, fra vei og inn til hytter for de som ikke har bilvei
frem til hytta. Dette kan du lese om under.
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Henvendelse til Røde Kors

Vi er på vakt for deg! Vi ønsker å bistå når du eller noen rundt
deg blir skadet eller syk og på den måten være en trygghet for de
som oppholder seg på Budor og Hedmarksvidda. Ta gjerne kontakt
med oss når som helst på døgnet hvis du trenger hjelp. Enten på
vår vakttelefon eller kom innom Røde Kors-hytta.
Det er viktig for oss å presisere at ved alvorlige situasjoner som
krever akutt bistand gjelder nødnumrene som vanlig! Ambulanse
113, Politi 112, Brann 110 og legevakt 116117. Nødetatene har
mulighet til å kontakte oss om det er behov for vår bistand.
Har dere behov for hjelp i situasjoner av annen karakter enn de
nevnt over så ta gjerne kontakt så skal vi se hva vi kan gjøre for
dere.
Vi faser ut vårt gamle fasttelefornnummer og vil derfor kun være
å nå på våre mobiltelefoner.

Vann

I år - som tidligere, tilbyr vi i ferier vannkjøring til hytteeiere langs
Ruskåsvegen, Målivegen, Bjørkvolla og Størigarden. Tjenesten er
gratis.
Har du hytte langs Ruskåsløypa, sett ut kannene sammen med en
pinne med hyttenummer før kl 17:00. Merk kannene med samme
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hyttenummer. Dette gjør det lettere for oss å returnere kannene
til riktig sted.
Etter kl 17:00 plukker vi opp kannene, fyller de og returnerer de
til samme sted i løpet av kvelden.
Har du hytte på Målia, Bjørkvolla eller Størigarden; send en melding før kl 1700 om du trenger vann. Sett så ut kannene på samme
vis som beskrevet over.
Ta også kontakt om du har ønske om å få tilkjørt vann i helger
utenfor ferien.

Transport av varer/pargas

Vi tilbyr transport av oppakning for lengre tids opphold fra bilvei
og frem til hytta. Dette er en tjeneste til hytteeiere på Hedmarksvidda innenfor Løten Kommune. Ta kontakt noe tid i forveien for
å avtale tid og sted. Pris etter faste takster avhengig av avstand.

Innsamling av pantegods

I flere år har vi hatt utplasserte pantekonteinere ved søppelinnsamlinga på Budor og
ved søppelkonteineren på Budor caravan. Pant gir oss en god
ekstrainntekt som vi kan bruke
for å gjøre tjenestene våre på
Budor enda bedre. Vi setter stor
pris på at dere gir oss panten
deres.
Vi setter stor pris på om det
kun legges pantbare flasker og
bokser i våre pantekonteinere og
at søppel og glass/metall sorteres ut og legges i konteinerne
hvor de hører hjemme.

Støtte fra hyttefolket

Våre medlemmer bemanner Røde Kors-hytta på frivillig basis. Det
vil si at vi ikke får betalt i kroner og øre for jobben vi utfører. Vi
er derfor veldig glade for de fine tilbakemeldingene dere gir oss
når vi møter dere på Budor. I sum hadde vi ca 4300 vakttimer på
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Budor i 2018, et tall vi er veldig
stolte over.
Løtenfjellet hytteeierforening
viste også stor takknemmelighet da de i 2018 ga oss en ny
hjertestarter i gave. Denne står
i beredskap på Røde Kors-hytta
og er klar til å rykke ut sammen
med våre utdannede redningsmannskaper. Røde Kors vil benytte anledningen til å takke alle
medlemmer for den flotte gaven.

Brannsikkerhet

En av hendelsene vi rykket ut til i løpet av fjorårssesongen ga
oss en uhyggelig påminnelse på hvor sårbare vi kan være i tilfelle
brann i campingvogner og hyttebebyggelse. Heldigvis var det
ingen brann denne gangen og ingen var kommet til skade.
Sammen med brannvesenet i kommunen hadde vi derfor gjennom
forrige vinter et økt fokus på informasjon rundt brannsikkerhet i
fritidsboliger. Vi delte ut informasjonsmateriell og røykvarslerbatterier. Vi vil benytte anledningen til å minne om noen enkle tips:
• Bytt batterier i røykvarsleren og sjekk at den fungerer
regelmessig
• Fjern snø foran vinduer og dører slik at disse kan benyttes
som rømningsvei
• Ha tilgjengelig slokkeutstyr og utfør nødvendig kontroll og
vedlikehold
• Kontroller slanger og koblinger på propananlegget
• Fyr med god trekk i peisen og hold oppsyn med stearinlys og
annen åpen ild.
Om dere ønsker å støtte vårt arbeid for trygghet og trivsel på
Hedmarksvidda, kan dere benytte vårt
Kontonummer: 1865.20.11027 eller vipps nr: 501548
Vi ser frem til en flott vinter på Budor sammen med dere.
Vennlig hilsen alle oss i Løten Røde Kors Hjelpekorps
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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
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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 45 03 – 908 33 460
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Hos oss kan vi hjelpe deg med mye!

Vi kan tilby hytteutstyr fra Sunwind, skog- og hagemaskiner fra Honda og
Husqvarna, elsykler fra Merida, DBS og Peugeot, båtmoterer fra Suzuki,
mopeder/scootere av merkene Peugeot og Derbi. Eget serviceverksted.
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Seterdrift i Løten

Skrevet av:
Sigbjørn Sletten

På Gitvola ca 1920.
Aslaug Imset ute for å
hente vann.
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Seterdrift har lange tradisjoner i Norge. De eldste setrer ble etablert i yngre jernalder, de fleste etter år 700. Flere av disse opprinnelige seterbruk er i dag gardsbruk beliggende nede i bygdene. 12
gardsbruk i Løten kommune har navn som tyder på at de opprinnelig er ryddet som seterbruk; navn på –set, opprinnelig –setrar.
Mye tyder på at –set-gardene var underbruk til eldre storgarder.
Rydding og etablering av seterdrift i områder som i dag er
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Løiten Almenning, kom i gang i vikingtida og tidlig middelalder.
Savalsetra, Gryllingsetra og Budor er sannsynligvis ryddet først,
i og med at disse ligger nærmest bygda. Deretter kanskje Størigarden og Øysetra. Først omkring år 1500 ble det anlagt seter
på Gjetholen. Størigarden har gjennom tidene vært det største
seterområdet i allmenningen. Her var 6 setre i 1668. Antallet
økte til 18 setre i 1777. Mange seterløkker i allmenningen er for
lengst grodd igjen. 76 setre ble nedlagt i perioden 1831 til 1930,
men fortsatt var 63 i bruk. I dag brukes gjenværende seterløkker
til beite for ungdyr, sauer og ammeku/kjøttfe.
Sloken, Østvangen seter, er den eneste setra i Løten som er i
drift og bebodd hele sommeren.
Setra ligger inntil bilveg og besøkende er velkommen etter
avtale. Her bor «HesteEspen,» kjent fra «Farmen» på TV og fra
hestekjøring på familiedager på Budor.
I 33 år, fra 1946 til 1979, var Sloken fellesseter for småbrukere
fra Østvang krets. Det var i Løiten Almennings interesse at mer
kulturbeite ble brukt til fordel for skogen slik at beiteskader på
unge trær ville bli redusert. Dermed fikk 15 småbruk rettigheter
på Sloken. Bygging, rydding og et kilometer langt gjerde, det
meste basert på dugnad, var ferdig i 1948. Budeier og kyr kom på
setra året etter. Småbrukerne delte på de 32 båsplassene. (I dag
er det ikke uvanlig med 50 kyr på ett gårdsbruk). Melking måtte
foregå for hånd. Først i 1962 fikk Sloken melkemaskin, drevet
av aggregat. Småbrukene endret seg fra å være både bosted og
arbeidssted til kun å være bosted. Dyreholdet ble avviklet og
besetningen på Sloken ble stadig mindre. I 1972 var det bare 10
melkekyr og noen kviger igjen. Samdriften opphørte, og Sloken
har vært ettbruks driftet fra 1979.
Bjørkvolla seter var opprinnelig fellesseter for andelseiere
i Nordbygda seterlag. De ryddet løkka og bygde husene. Først
ble det lille koielignende bygget, som ligger syd for de andre
bygningene, satt opp. Dette tjente som hvile,- spise- og sovested
under den videre utbygging. Byggeleder for oppsetting av fjøs
og størhus var Johan Risengstuen Bergseth, som sammen med
tømrer Ragnvald Johansen fikk fart på andelseierne. Det sies at
enkelte var mer opptatt av det sterke enn av å vise at de var sterke. Størhuset i 1 ½ etg. ble tatt i bruk som både bolig og ysteri.
Et lite skur over bekken er borte i dag. Dette tjente som kjølerom.
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fellessetrene. Bakgrunnen er en oppfordring fra en hytteeier på
Ruskåsen. Han, en eldre herre, påpekte det faktum at de fleste
av oss som nyter vidder og kulturlandskap vet altfor lite om eldre
tider og ressursutnyttingen i fjellet. Fellesseter er et ukjent begrep
på hans hjemtrakter. Der er all skog og utmark privateid. Takket
være Løiten Almenning har seterhistorien her fått en annerledes
historie enn i mange andre bygdelag.
Anne-Mette Nielsen skriver bok om seterdrift i Løten. Planlagt
utgivelse er juni i år. Alle som ønsker å vite mer om temaet: Løp
og kjøp!
Her avsluttes med O.M. Syversens beskrivelse av lørdagskvelder
på setra:
Det var folksomt i fjellet. Og lørdagskvelden mer enn ellers, for
da fikk gjerne budeia besøk. Gjesten, eller gjestene, be traktert
med setermat. Ost, rømme, spekemat, flatbrød, nykjernet smør,
melk. Var budeia pen, og det var hun gjerne, kom det kanskje mer
enn én. Kanskje var budeia identisk med datteren på garden, eller
det var to kvinnfolk på setra – uansett, kjærest-emner var det
flust med. Mange ektepar hadde nok i ungdommen sitt første
sødmefylte møte på setra.
Støregarden seter.
Siste sommer med
melkestell på setra.
Amalie Østgård bærer
sinkbøtter og Ole kjører
melkespann i håndkjerre.
Foto: Hedmarksmuseets
fotoarkiv.
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Setra ble tatt i bruk i 1935 av 8-10 andelseiere. Budeie, «ekstrajinte» og gjetergutt hadde lange dager. Veiing, for å finne
avdrått på hver ku, foregikk hver lørdag. All melk gikk til ysting
og tilberedning av oster. Mye ved gikk med. Denne ble hugget på
dugnader, og det var nok å ta av, særlig kronglebjørk. (En voll av
bjørk – Bjørkvolla). Gjerding ble utført etter hvert som beitet ble
ryddet og stort nok.
Seterbruket på Bjørkvolla økte. I 1937 var det 24 kuer og 6
kviger på setra. I 1940 hadde antallet økt til 30 kuer og 8 kviger.
Av og til kunne det være behov for veterinær. Da måtte «jinta»
gå til Budor for å låne telefon. Det ble investert i melkemaskin i
1962, men antallet melkekuer var gått ned til 19. Melken ble nå
levert til Løiten meieri. Bjørkvollas tid som fellesseter opphørte i
1978. Dagens brukere har både kuer og geiter. De reiser opp fra
gården på Ådalsbruk to ganger daglig for å melke og se til dyra.
Sti og skiløype til Bjørkvolla er skiltet og merket på kart. Sommerstid er det bilveg dit.
Mye kan sies og skrives om setring i det vi kaller «fjellet» i
Løiten Almenning. Her er bare tatt inn noen linjer om de største

Kilder:
Odd Magnar
Syversen: Løiten
Almenning 150 år. 1986.
Ragnar Pedersen:
Seterbruket på
Hedmarken.
Lautin 1990.
Anne-Mette Nielsen.
Arvid Trettebergstuen.
Gudmund Løvlien.
Rune Engen.
Foto: Klippp fra
kalender, Bruksmusikkens støttegruppe /
Hedmarksmuseets
fotoarkiv.

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
Dato: 24. februar 2018
Sted: Store peisestua på Budor Gjestegård

Referent:
Johan Bysveen

Møtet ble avholdt i store peisestua på Budor Gjestegård. Det var
rekordstort frammøte, hele 60 medlemmer var til stede.
Det ble servert velsmakende elghakk og kaffe til de frammøtte.
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Innkalling skjedde med plakater, gjennom utsendt medlemsblad,
Facebook og foreningens hjemmeside. Innkallingen ble godkjent
uten kommentarer.
Sak 2: Valg av møteleder og to personer til å underskrive
protokollen
Møteleder: Tor Anton Andersen (leder)
To til å underskrive protokollen: Randi Skårholen og Per Haagen
Prestaasen
Sak 3: Styrets årsmelding
Gjennomgang av årsmelding – godkjent.
Kommentarer til nedgang i antall medlemmer siste år:
påminne hytteeierne om å betale kontingent på vår Facebook
og hjemmeside.
Sak 4: Foreningens årsregnskap
Gjennomgang ved kasserer – godkjent uten kommentarer.
Info: Styret har valgt å avstå fra styrehonorar for 2017.
Sak 5: Styrets forslag til arbeidsplan for 2018
Arbeidsplanen ble vedtatt med følgende tilleggskommentarer/
ideer som Styret vil diskutere og eventuelt være pådriver for:
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• For en del år tilbake ble det satt opp gapahuker på Ruskåsen
og Svaen av medlemmer i Hytteeierforeningen. Materialer ble
sponset av Løiten Allmenning. Foreningen har dermed ansvar
for ettersyn og vedlikehold av disse gapahukene.
• Ide om sykkelsti fra Målia til Kveådammen?
• Klatrepark for barn i Budorområdet?
• Vedlikehold av infrastruktur; veger, fiberkabel/bredbånd,
forbedre system for søppeltømming ved Budor.
• Årlig medlemsfest? Har vært vanlig tidligere å avholde en slik
fest om høsten.
• Problemer med kumøkk rundt hytter i Gamle Budorveg.
Mulighet for inngjerding?
• Lek/balanseapparater rundt gapahukene?
Styret oppfordrer medlemmene til å bruke vår e-post adresse
for å melde inn saker som ønskes tatt opp av styret;
lotenfjellethytteforening@gmail.com
Sak 6: Medlemskontingent for 2019
Styret fikk godkjenning for å øke medlemskontingent fra og med
2019 fra kr. 150 til kr. 200. Foreningen har god økonomi, men det
var enighet om å gi noen bidrag til Løten Røde Kors i framtiden.
Det ble fremlagt tanker om at medlemsgiro kan være lite synlig da
den ligger stiftet inn i medlemsbladet. Styret vil se på muligheten
for å sende giro separat som ledd i å øke medlemsmassen.
Sak 7: Styrets forslag til budsjett for 2018
Godkjent uten kommentarer.
Tillegg til presentert budsjett, forslag fra Styret: Enighet om å gi
et bidrag til Røde Kors for innkjøp av ny hjertestarter, estimert
kostnad kr. 10000-12000.
Sak 8: Innkomne saker
Ingen saker var kommet inn skriftlig. Imidlertid kom det en del
forslag/ideer under møtet, se Sak 5 over.
Sak 9: Valg
Valgkomiteens forslag ble vedtatt.
Valget ble foretatt i henhold til vedtektenes § 6.
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Etter valget er styrets sammensetning slik:
Styreleder: Tor Anton Andersen, gjenvalgt som styreleder for ett
år, som styremedlem for 2 år.
Kasserer: Anne Sewell Engen, gjenvalgt som styremedlem for 2 år.
Nestleder: Terje Arnesveen (på valg i 2019)
Sekretær: Johan Bysveen (på valg i 2019)
Styremedlem: Sigbjørn Sletten (på valg i 2019)

www.lotenfjellet.no
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Varamedlem: Knut Færgen (på valg i 2019)
Varamedlem: Marit Schjerpen, valgt for 2 år
Revisorer valgt for ett år: Inger Lise Skårholen og Gustav Grøholt
Valgkomiteen:
• Knut Andersen (på valg i 2019)
• Odd Kristian Aas (på valg i 2020)
• Ole Anders Lomnes (ny, valgt for 3 år)
Følgende personer har fratrådt sine verv og ble takket med
«flaske» blomster:
• Gerd Bråten og Unni E. Hagenstuen etter mange år som revisorer
• Johan Øie, etter 3 år i valgkomiteen
Etter møtet orienterte Ole Martin Kildal (fra Bakken Øvre gårdsmat) om driften av Budor Gjestegård. I vinterferien har det vært
arrangert to «quiz» kvelder ledet av Drillo og Arne Scheie med
fulle hus i gjestegården. En minikonsert med Jørn Hoel ble også
meget vellykket. Et program for påsken og sommeren blir lagt i
disse dager. Planen er at kafeen på gjestegården skal være åpen
hele året. Ole Martin & Co. ble ønsket velkommen og lykke til med
blomster fra Hytteeierforeningen.

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!

Randi Skårholen sign.		

Per Haagen Prestaasen sign.

Tor A. Andersen sign.
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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 23. februar kl. 15.00
Vi starter møtet med servering av elghakk med etterfølgende
kaffe.
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 2019
6. Medlemskontingent for 2019
7. Styrets forslag til budsjett for 2019
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 Taale Stensbye, prosjektleder for veiprosjektet
Rv. 3/25, orientere om veiutbyggingen i vårt nærområde.

Dammenvn. 2, 2414 Elverum • Storhamargt. 44, 2317 Hamar • Slettmovegen 3, 2420 Trysil

Telefon 62 40 05 20 • Vakttelefon 40 44 82 29

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 2019
Peisestua ved Budor Gjestegård
Lørdag 23. februar kl. 15.00
Etter årsmøtet vil Taale Stensbye, prosjektleder for veiprosjektet
Rv. 3/25, orientere om veiutbyggingen i vårt nærområde.

