
Møtereferat fra medlemsmøte i Løtenfjellet hytteeierforening 05.10.2019 

 

Etter familiedagen i Koiedalen 5. oktober ble det avholdt medlemsmøte i Peisestua på Budor 

Gjestegård. Møtet varte fra kl. 15 til 17:15 

 

Møtet startet med servering av suppe fra Gjestegården. Kaffen kom senere i møtet.  

Møtet var lagt opp som følger: 

 Informasjon fra Løiten Almenning v/Endre Jørgensen 

 Informasjon fra Styret i Hytteeierforeningen om pågående aktiviteter 

 Påminnelser og demonstrasjon om brannvern v/Jan-Erik Andersen (tidligere 

brigadesjef i Oslo Brann- og Redning) 

Det var ca. 40 medlemmer som møtte.  

Løiten Almenning ved daglig leder Endre Jørgensen informerte: 

- Områdeplanen for videre utbygging av hytter og utleieenheter/servicebygg er under 

utarbeidelse. Planen vil bli sendt ut på høring med 6 ukers høringsfrist. Målet er 

godkjenning av planen i februar/mars 2020. Hovedpunkter som ble nevnt: 

- Fokus på trafikksikkerhet:  

o Svaenlivegen vil bli flyttet fra dagens trase fra Budorvegen opp til skitrekket til 

syd for setervollen på sydsiden av Svaenlivegen. 

o Furadalsvegen blir adkomstveg til nye hytteområder ned mot skistadion. 

Denne blir stengt for gjennomgangstrafikk fra Svaenlivegen 

o Det satses på flere planfrie kryssinger mellom skiløyper og veg. 

o En trafikkanalyse skal gjennomføres 

- Natur og Miljø: 

o Unngå å bygge på myr 

o Fokus på avrenning/overflatevann 

o Biologi/ivareta gammel granskog 

o Bygge i grendestruktur 

o Lekeområder 

o Gruslegge noen skiløyper for sykling 

- Landbruk: 

o Planen vil mest sannsynlig omfatte hyttebygging på to setervoller øverst i 

Kuvegen, på nordsiden. 

o Leiligheter på begge sider av dagens parkering/veg nedover fra Gjestegården 

mot Svaenlivegen 

- Nytt bomsystem: 

o De fysiske vegbommene til Løtenfjellet vi bli fjernet og erstattet med et 

videoovervåket system fra 1. januar 2020. Det er Youpark.no som leverer det 

nye systemet. Bomavgiften kan da enten betales via internet eller en får 

faktura i posten. Mer info kommer fra Almenningen om dette i løpet av høsten. 

- Snøbrøyting: 



o Brøyteordningen fra i fjor videreføres. For å være sikker på at brøyting er 

utført må ankomst meldes inn på «hyttetjenester.net» senest kl. 12 dagen før 

ankomst på hytta. På forhånd må en ha gitt beskjed til Almenningen om at en 

ønsker å være delaktig i brøyteordningen. Alle skal ha fått melding fra 

Almenningen om dette. 

 

Informasjon fra Styret i Hytteeierforeningen: 

- Tor Anton Andersen/Leder informerte om kommentarer som er gitt fra foreningen på 

planprogrammet for områdeplanen. Kommentarer som ble gitt i løpet av sommeren er 

å finne på vår hjemmeside; www.lotenfjellet.no. 

- Det kom fram en del kommentarer/misnøye blant medlemmene om nedbygging av de 

to setervollene øverst i Kuvegen samt at noe av nederste del av setervollen nedenfor 

skitrekket muligens blir berørt av fremtidige leiligheter. 

- Johan Bysveen/Sekretær informerte om avholdt dugnad 1. september; det er nå lagt 

ut stiplank rett nord for Svaen i skiløypa mot Målia til krysset for stien til Bjørkvolla. 

Runden over Svaen, mot Målia og videre over Bjørkvolla, Ruskåsen og Budor er å 

anbefale. En kan nesten komme seg rundt «tørrskodd» etter siste dugnad. 

Materialene for siste dugnad var betalt av Almenningen. 

- Tor Anton logget interesse i forsamlingen om en medlemsfest før jul. Det var ikke stor 

respons på dette. I fjor hadde vi fest med 27 deltakere som er litt for få. Medlemmene 

oppfordres til å melde fra om interesse for en slik fest. 

  

 

Brannvern med Jan-Erik Andersen: 

- Jan-Erik påminnet oss om diverse tiltak i hyttene for å hindre en brann, og ikke minst 

holde rømningsveger åpne (fjerne snø utenfor vinduer). Husk å påse at røykvarslere 

er i orden og riktig plassert og at slokningsutstyr er i orden og ikke utgått på dato. 

Hedmarken Brannvesen har i sommer hatt inspeksjon av 340 hytter i Svaenlia. Budor 

Nord vil bli inspisert neste år.  

- Jan-Erik hadde fått låne bil med diverse utstyr fra Hedmarken Brannvesen. Det ble 

demonstrert og øvd på slukking av diverse branner med forskjellige slukningsmidler 

uten å røyklegge hele Budor-området!  

 

Møtet var slutt ca. kl. 17:15. 

 

 

 

 

http://www.lotenfjellet.no/

