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Lederen har ordet 

Kjære medlemmer

Godt nytt år !

Vi har gått inn i et nytt tiår som blir spennende for utviklingen 
av Budor området.

Løiten Almenning har gjennom områdeplanen «Budor sør» 
fremmet forslag om storstilt hyttebygging i området. Styret send-
te inn en fyldig høringsuttalelse og det er spesielt utbyggingen 
sentralt i området rundt Gjestegården og ytterligere nedbygging 
av sentrale setervoller som bekymrer oss og mange hytteeiere i 
Løtenfjellet. Løiten Almenning inviterer til dialog, men vi føler at 
vi i liten grad blir hørt.

I Pinsen inviterte vi Løten kommunes politikere til Budor for 
å høre deres mening om utbyggingsplanene. De fleste partiene 
var positive til planen, og satte pris på vårt initiativ. Planen skal 
sluttbehandles i Løten kommunestyre nå i vinter.

Hytteeierforeningen har hatt nok et aktivt år med div. tilbud 
til medlemmene. I høstferien hadde vi stand under familiedagen i 
Koiedalen. Etterpå inviterte vi til medlemsmøte på Gjestegården. 
I tillegg til info fra Almenningen var det fokus på brannsikker-
het med demonstrasjon ute ved vår egen «brannmann» Jan Erik  
Andersen. Vi har gjennomført vellykkede sti-dugnader hvor vi har 
lagt ned gåplank fra Svaen, over Lill-Svaen og ned til Bjørkvola 
de siste to årene. Flere stier i området har behov for lignende 
tiltak så det blir nye dugnader dette året. Følg med på vår nett/
fb.side for info.

Dere hytteeiere bidrar til at vår forening gir et betydelig årlig 
beløp til Løtenløyper. I fjor var beløpet på over åtti tusen og vi 

Skrevet av:
Tor Anton Andersen, leder

E-post: 
lotenfjellethytteforening 
@gmail.com

Web: 
www.lotenfjellet.no

Følg oss: 
https://www.facebook.com/
Lotenfjellethytteforening

støttet også Løten Røde Kors med innkjøp av ny redningspulk til 
over tjue tusen. Begge gjør en fremragende innsats ! Takk også 
til Aina og familien på Gjestegården for mange og flotte tilbud 
og arrangementer gjennom hele året.

Strengere personvern gjør at vi ikke får liste over hytteeierne 
i fjellet fra Almenningen. Det fører til at vi har store problemer 
med å oppdatere navn og adresser til våre medlemmer. Vi får 
altfor mange medlemsblad i retur på grunn av dette. Styret har 
derfor bestemt at dette medlemsbladet sendes digitalt til med-
lemmer med registrert epostadresse. Resten sendes via posten 
etter den medlemslista vi har. Det blir hengt opp postkasser med 
vårt navn ved Gjestegården og i slalombakken. Medlemmer som 
ikke får tilsendt medlemsblad m/giro kan hente det her. Husk 
å skrive navn, adresse og epostadr. på giro ved betaling av 
medlemskontingent.

Styret inviterer til årsmøte lørdag 22. februar på klubb- 
huset ved Budor skistadion. Foruten vanlige årsmøtesaker blir 
det servering og info fra ny medarbeider i Almenningen. Ta med 
hyttenaboen og kom til et sosialt og hyggelig møte. Innkalling 
med saksliste finner du inne i bladet.

Med vennlig hilsen
Tor Anton Andersen

Tor Anton Andersen, leder
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Dugnad

Hytteeierforeningen arrangerte for tredje året på rad dugnad på 
stien fra Bjørkvolla om Vesle-Svaen og videre opp til Svaen. Ma-
terialene ble denne gangen bekostet av Løiten Almenning og kjørt 
ut med scooter på vinteren. Dugnaden ble avholdt 1. september. 
Dagen åpnet med det tristeste vær en kan tenke seg, tett tåke 
og regn. Imidlertid stanset regnet og det dukket opp 12 personer 
gjennom tåkehavet fra forskjellige kanter av Svaen og etter hvert 
lettet også tåka. Det var kjempegod stemning på dugnaden og alle 
som deltok følte at de gjorde en veldig nyttig jobb for turgåere 
rundt Budor. Ca. 300 m med 1 1/2» x 6” impregnert plank ble lagt 
ut i de veldig våte partiene nord for Svaen. Fortsatt er det behov 
for mer stiplank på denne runden og vi prøver igjen til sommeren. 
Dugnader er annonsert på Facebook siden til Løtenfjellet Hytte- 
eierforening og på hjemmesiden www.lotenfjellet.no.

Skrevet av:
Johan Bysveen

BUDOR HYTTESERVICE
•  snømåking
•  pleie/vedlikehold av tak og terrasser
•  beising/maling av hytta
•  hogging/bortkjøring av ved
•  vedsalg
•  smågraving
•  gruskjøring

Kontakt Terje Fjeld mob. 95283186
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GITVOLA

HIMMEL OG HELVETE

Nærmere himmelen kommer du ikke i Løten. 852 meter over havet 
og et ti meter høyt tårn på toppen. Her var senmiddelalderens 
Bloksberg, heksenes og Djevelens tilholdssted. For ni personer ble 
Gitvola et helvete av ild og smerte.

Vi starter med turopplevelsen:
Gjennom sommeren er det bilvei til seterområdene på Gitvola. 
(Som de fleste i Løten kaller Gjetholen). På store seterløkker beiter 
storfe fra juni til ut i september. Som plakater viser: Ja, kuer kan 
være farlige, men svært sjelden. Gå aldri mellom ku og kalv. I 
områdene og rundt selve Gitvola kan du møte store flokker spæl-
sau (korthalesau). Over 150 dyr av denne lette, norske sauerasen 
med utpreget flokkinstinkt beiter her. Av natur er de tillitsfulle 
og nysgjerrige, men svært raske til beins om de blir skremt. De er 
garantert ikke farlige verken for små barn eller urbane hytteeiere.

Følg merket sti nordover i tidvis bratt terreng. Du går gjennom 
fredet gammelskog, vesentlig bestående av gran. Et større områ-
de fredet skog finner du på nordvestsiden. I området finnes den 
sjeldne lavarten huldrestry, rødlistekategori EN. Plakater viser noe 
av historien og den spennende geologien i området. På toppen 
finner du en minneplate etter middelalderens grusomheter, merket 
1550- 1650.

Vel framme anbefales en tur opp i tårnet med utsikt mot Hamar 
og langt innover Østerdalen. Tårnet har varmestue/rastebod.

Fra nåtidens glade turopplevelser til middelalderens overtro, 
hekseri og øvrighetens grusomme avstraffelser:

Gitvola/Gjetholen var vårt lokale motstykke til Bloksberg, det var 
her hekser og trollmenn samlet seg Valpurgisnatt og St.Hansnatt. 

Skrevet av:
Sigbjørn Sletten

Her bedrev de trolldomskunster. De tok seg til fest hos Djevelen på forskjelllige måter- 
ikke alle kunne fly (ingen danske hekser kunne fly, vi var i union med- og ble styrt fra 
Danmark). Men fram kom de alle for å spise motbydelige ting; helstekte barn med frosker, 
padder og ormer i saus av flaggermusblod, og for å ha seksuelle orgier med hverandre 
og med Djevelen. 

I Norge ble heksejakten innført av konge og kirke. Kong Christian IV var særlig opptatt 
av å kue samene. I 1609 utstedte han en instruks hvor det blant annet anføres at «Finner 
og Lapper er af Natur henfalne til brug af Trolddom.» Fram til 1692 endte 138 heksepro-
sesser i Finnmark med dødsdom for 92 samer. Den samiske shamanismen med tromme 
og tryllesang var noe som faktisk eksisterte…- og gjør det fortsatt.

Til Gitvola kom trollmenn og hekser ridende på purker, gjeter og sopelimer. Det er na-
turlig å undre seg over hvordan folk kunne tro på trolldomskunster og evner. Ser vi rester 
også i dag? Hekser kunne gjøre seg om til svarte katter. Krysser en svart katt veien foran 
deg betyr det ulykke. Gå under en oppsatt stige – ulykke. Knuse speil – sju års ulykke. 
Eller for de som husker Bjugnsaken på nittitallet. «Den djevelske pedofilsekten i Bjugn.» 
Et barn hadde antydet «noe.» Snart hadde nesten alle barnehagebarn i kommunen opp-
levd uønsket voksenadferd. Ville barnefantasier og ville hendelser på steder som ikke var 
mulige å finne under etterforskningen. En periode var sju personer arrestert, deriblant 
lensmannen. Ingen ble dømt, men saken tok år. Det bor folk i Bjugn i dag som fortsatt 
tror at sekten eksisterte.

Og dette skjedde for om lag 25 år siden i et opplyst samfunn. Kanskje ikke så rart at 
middelaldernordmenns overtro la grunnlag for ryktespredning og mistenksomhet.

Antatte hekser og trollmenn ble tatt til forhør etter mistanker og angiverier. Utseende 
eller diverse sykdomsbehandlinger kunne være bevis på trollskap. Rettergangen var gjerne 
kort. De merkeligste tilståelser kom etter tilstrekkelig tortur. I Norge ble 143 personer 
funnet skyldige i trolldom og brent levende på bålet. Ilden symboliserte renselse. 80% 
av de «skyldige» var kvinner.

På Gitvola ble 9 dømt og brent levende. En kvinne fra Elverum, brent her som heks i 
1625, hadde i forhør forklart reisemåten til orgiene på Gitvola: -haver hun med noget 
Tingest smurt en Purcke og een Gied, hvilcken hun haver Ridet paa, Paa een Paaske aften 
til Gietvols Fieldet.

Heksejakten i vårt land ble avskaffet av adelige embetsmenn. Den siste heksebrennin-
gen fant sted i 1695.

God tur til Gitvola ! Helst alene og gjerne i tjukk tåke. Si aldri fra hvor du går. Ha øyne 
i nakken, men tro ikke på alt du ser. Med barn på tur: velg en solskinnsdag ! Bålbrenning 
forbudt …

Kilder:
• O.M. Syversen. 
 Løiten Almenning  
 150 år.
•  Jan Guillou. 
 Heksenes 
 forsvarere.
•  www.edd.uio.no  
•  lotenfjellet.no
•  Yngve Nedrebø. 
 Til Ild og Bål. 
 Lautin 1986.
• UT.no HHT.
•  Samtale med 
 saueeier.
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Løiten Almenning

GRUNNEIERINFO 2020 TIL BRUKERE AV LØTENFJELLET

VAKTTELEFONER:
Vakttelefon snøryddere:
Budor Nord:             974 65 460
Svaenlia:     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 åpnings-
tider 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.visitbudor.no og 
www.loitenalmenning.no. Vi sender også ut nyhetsbrev pr. 
e-post ca. 4 ganger i året. Nettsidene forsøker vi å holde opp- 
datert til enhver tid med nyheter og informasjon. Følg også Budor 
på facebook: @visitbudor. På www.visitbudor.no er det web-
kamera og værstasjon som viser vær- og føreforhold på Budor. 
Værstasjonen oppdateres cirka 1. gang pr. time. 

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

Sjølhogst av ved: De som ønsker å hogge sin hytteved i allmen-
ningen må melde fra til allmenningskontoret innen 01.06.2020. 

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 nærme-
re hovedhytta enn 5 meter (uthus, terrasser og plattinger regnes 
ikke med til hytta). Disse kan felles uten at Løiten Almenning 
kontaktes. 

NB! Busker og småtrær som kommer opp på tomta og omkring 
hytta, kan fjernes uten at allmenningen kontaktes. Hogstavfall 
kan leveres på oppmerket plass i grustaket ved Gryllingsetra. 
(300 m inn etter Djupdalsvegen rett nedenfor Budor Skistadion).  
Gjelder kun hogstavfall.

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: 
firmapost@loitenalmenning.no.  

Det utarbeides en avtale for betaling i hvert enkelt tilfelle der 
vi må foreta hogsten. Frist for å melde hogst er 10.08.2020 
for å få hogd trærne i 2020.

Renovasjon i Løtenfjellet       
Hytterenovasjonen på Budor er nå overtatt av Løten Kommu-
ne, og driftes gjennom det interkommunale selskapet Sirkula 
IKS. Den 1. februar åpnes nye renovasjonsplasser på følgen-
de steder: Brattbakken, rett nord for bomanlegget på Budor- 
vegen og ved Nysetra, ca. 1,1 km nord for Arsenalet langs Østre 
Fjellveg. De nye anleggene tilfredsstiller de nødvendige krav til 
både universell utforming og sorteringsgrader. Fra samme dato 
skal matavfall legges i egen pose, og disse posene kan hentes på 
Budor Gjestegård. Informasjon om priser for renovasjon finner 
du på Løten Kommunes hjemmeside: www.loten.kommune.no. 
Spørsmål vedrørende renovasjonsordningen kan rettes til Sirkula 
IKS: epost: post@sirkula.no eller tlf. 62 54 37 00.
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Vannposter
Det er gjort store påkostninger på vannpostene i 2019. Mange 
gamle vannposter er skiftet ut og en god del vannposter har fått 
utbedret drenering av kummene de står i. Vannet kommer fra 
Budor vannverk som driftes av Løten kommune. Kilden er borehull 
i Svaenlia der vannet føres opp i høydebasseng øverst i Svaenlia. 
Distribueres ut derfra til hyttene i Svaenlia, hyttene ved Budor og 
til vannpostene på Budor Nord. Løten kommune tar jevnlig prøver 
av vannet både i høydebasseng og på nettet og disse viser at 
vannet holder høy kvalitet. Fra 2020 vil det også bli tatt jevnlige 
prøver fra vannpostene.

Vi minner nok en gang 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 Ruskå-
sen, med den følge at vannet blir borte i mange vannposter og 
ordningen med vannposter blir unødvendig kostbar for oss og 
for hytteeierne.

Ny bomløsning
Fra 1. Januar 2020 ble ny bomløsning innført. Den nye løsnin-
gen er et moderne anlegg som i tillegg til ingen kø, gir brukerne 

større fleksibilitet ved at man selv administrerer sitt abonnement. 
Vi erfarer at dette kan virke komplisert for en del brukere, så 
trenger dere hjelp ved kjøp av abonnement kan dere kontak-
te oss i allmenningen. Ved andre problemer så skal Youpark sin 
supporttelefon kontaktes: tlf. 477 00 700 eller bruk Youpark sitt 
kontaktskjema på deres nettside. For priser og kjøp av abonne-
ment gå inn på www.Youpark.no, og søk opp Budor eller Løiten 
Almenning. Velg et av abonnementskategoriene under Løiten Al-
menning sine veger.

Budor Gjestegård:
Åpningstider for Budor Gjestegård: 
Mandag – Fredag: 10.00 – 18.00
Lørdag: 10.00 – 20.00
Søndag: 10.00 – 18.00
I ferie og utenfor sesong kan åpningstidene endres, følg med på 
www.visitbudor.no eller facebooksiden @budorgjestegard. 

Åpningstider for kiosken i skianlegget:
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 2019-
2020 (med forbehold om endringer):

2. januar – 30. januar: Lørdag og søndag kl. 10.00 – 16.00
31. januar: kl. 10.00 – 16.00
1. februar – 22. mars: Tirsdag – søndag kl. 10.00 – 16.00 
(mandager stengt, unntatt i uke 8)
23. mars – 3. april: Lørdag og søndag kl. 10.00 – 16.00
4. april – 13. april: Alle dager kl. 10.00 – 16.00
Kveldskjøring: 2. januar – 20. mars; tirsdag, torsdag og fredag 
kl. 18.00 – 21.00.
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Salg av heiskort online:
Nytt fra vintersesongen 2019/2020 er at det selges heiskort on-
line, på www.visitbudor.no. Her kan hytte- og caravaneiere på 
Budor kjøpe heiskort med rabattert pris. 
 
Løtenløyper 
Vi ønsker alle velkommen i skiløypene på Budor vinteren 2020.
Alle løypene på Budor driftes 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 Turistfo-
rening 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 for løypestatus av skiløy-
pene som Løtenløyper drifter. Søk på Budor. Her kan dere også få 
smøretips, temperatur, lengder og profiler på løypene. 

Lysløypa fra sentrum av Budor knyttes sammen med lysløype 
og konkurranseløyper på Budor Skistadion. Lysløypa vil være tent 
på tirsdag, torsdag og fredag. Lyset slukkes kl. 21.30.

Både Løtenfjellet 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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Hvor mye tjener du på hytta?
Budor Hytteutleie tilbyr profesjonell utleie av hytter

Kontakt oss Vi befarer hytta og tar bilder 
til markedsføringen

Signer avtalen. 
Vi ordner resten!

RESERVER

40 %

60 %

Online markedsføring 
på over 30 steder:

Airbnb, TripAdvisor, 
Expedia, Home&Away 

m.fl.

Kundene reserverer 
og betaler alt i vårt 
reservasjonssystem

Vi håndterer all 
gjestekommunikasjon,

kontrakter, organisering 
av utvask osv.

Du som eier har egen på-
logging og velger selv når 
du vil leie ut. Du kan også 

se antall gjester og hvor mye 
inntekt du får per opphold

Vi betaler ut leie-
inntekten til din konto 

hver måned

Av inntektene vi skaffer 
deg og for jobben vi gjør

 mottar vi 40 % av 
leieinntekten

Om Budor Hytteutleie 
Budor Hytteutleie er et merkenavn under selskapet Villa Heidi AS. Gjennom en samarbeidsavtale med  
Budor Gjestegård og Løiten Almenning tilbyr vi nå hytteeierne på Budor en ny og forsterket utleieløsning.

Hvordan fungerer det? 
1. Du som hytteeier bestemmer helt selv når og hvor mye du ønsker å leie ut
2. Det er ingen faste kostnader knyttet til utleien. Om du ikke leier ut, koster det ingenting
3. Har du bekreftet utleie av hytta for en periode kan du ikke senere kansellere etter at gjesten har reservert
4. Budor Hytteutleie markedsfører hyttene på internasjonale markedsplasser og håndterer reservasjon, gjeste- 
 kommunikasjon, betaling og utvask
5. Av leieinntektene vi skaffer, tar vi 40 % for jobben vi gjør pluss et transaksjonsgebyr på kr 95,-.  
 Du beholder 60 % av inntektene.

Hvor mye kan jeg tjene på hytta?
Leieprisen på hytta bør ta utgangspunkt i markedsprisen for tilsvarende utleiehytter i regionen. I samarbeid med 
hytteeier fastsetter vi prisen pr. døgn. Du avgjør selv hvor mye du ønsker å leie ut. 

I dette eksempelet vil utleier, om man leier ut 10 helger og 3 uker, tjene kr 51.565,-

Ta gjerne kontakt om du ønsker å avtale et møte eller har spørsmål. 

Med vennlig hilsen

 

Tormod Tvinnereim
Mob: +47 950 99 676
E-post: post@budor-hytteutleie.no
www.budor-hytteutleie.no

 Pr. weekend Pr. uke Kommentar
Leie Kr 5.500,- Kr 11.000,- 
Utvask og sengetøy Kr 1.450,- Kr 1.450,- 
Annonsert leiepris Kr 6.950,- Kr 12.450,- 
Transaksjonsgebyr Kr 95,- Kr 95,- Pr. reservasjon
Formidlingsprovisjon Kr 2.200,- Kr 4.400,- 40 % av leie
Utbetaling hytteeier Kr 3.205,- Kr 6.505,- 60 % av leie fratrukket kr 95,-
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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: lotenfjellethytteforening@gmail.com 
Hjemmeside. http://www.lotenfjellet.no

Vi ønsker oss flere medlemmer – Sammen er vi sterke! 

Følg oss på facebook.
https://www.facebook.com/Lotenfjellethytteforening

Leder: Tor Anton Andersen 
Telefon: 917 06 934 
Hytte i Kuvegen på Budor

YX 7-Eleven Løten
Stasjonsvegen 2 - 2340 Løten. Tlf. 62 59 09 11

XY 7-Eleven Løten
Telefon: 62 59 09 11
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- Din lokale elektriker -

 

 Lysutstyr            Rehabilitering  Automatikk
 Hytteinstallasjon  Tavleverksted  Nyanlegg

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

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
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Røde Kors-hytta på Budor er normalt døgnkontinuerlig beman-
net hver helg og ferie fra første juledag til siste dag i påsken. I 
helgene er hytta bemannet fra fredag ettermiddag til søndag 
ettermiddag. Med dette er vi det eneste døgnåpne tilbudet på 
Budor. Hytta er bemannet med godt utdannede førstehjelpere og 
redningsmannskaper som har Røde Kors som sin hobby og gjør 
dette på frivillig basis.

Fra hytta rykker vi ut i skiløyper, alpinbakken og til hytter 
m.v. for å hjelpe personer som har blitt rammet av sykdom eller  
skade. En del personer kommer også til Røde Kors hytta for å  
be om hjelp. Røde Kors har avtale med Sykehuset Innlandet,  
Løten Kommune og Politiet og bistår også på anmodning fra 
dem.  

Når du ser det røde korset tenker du nok først og fremst på 
førstehjelp, men for oss er det viktig å formidle at vi også kan 
hjelpe til med så mye mer. 

Vann 
Ikke alle hytter på Budor har 

innlagt vann og noen av disse 
ligger også et stykke fra nær-
meste vannpost. Dette gjelder 
i hovedsak hyttene langs Rusk- 
åsvegen, Målivegen, Bjørkvola 
og Størigarden. Vi tilbyr derfor 
gratis tilkjørt vann i ferier. For 
de som har benyttet seg av tje-
nesten tidligere vil det foregå på 
samme måte i år. 

Har du hytte langs Ruskåsve-
gen/Målivegen så kan du sette 
ut vannkannene dine langs løy-
pa. Merk kanna med hyttenum-
mer og sett en liten planke ved 
siden av med hyttenummeret på 
slik at det blir lettere for oss å le-
vere den tilbake. Vi henter kanna 
etter kl 17.00 og returnerer den 
ferdig oppfylt samme kveld.

Info fra:
Løten Røde Kors Hjelpekorps
Vintersesongen 2020

Vinteren har endelig kommet til Hedemarken og vi har kriblet et-
ter å komme tilbake i vinterberedskap på hytta. Ved siden av alle 
arbeidsoppgavene blir det ofte tid til hyttekos og hyttestemning 
med brettspill, stearinlys og hyggelige måltider også på Røde 
Kors-hytta. Hvert år legger vi merke til flere nye hytter på Budor 
som ikke sto der året før. Det må bety at stadig flere blir en del av 
fellesskapet på Budor. Dere som er nye, men kanskje også noen av 
dere som har hatt hytte på Budor noen år, er kanskje ikke så godt 
kjent med Røde Kors på Budor. Under vil dere finne litt informasjon 
om oss og våre tjenester.

Vår beredskap
Røde Kors har en lang historie med tilstedeværelse på Budor. 

Hytta ble bygget tidlig på 80-tallet og har vært i bruk nesten 
kontinuerlig siden da. Den ligger sentralt og lett synlig vis-a-vis 
Budor Gjestegård.    

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
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Har du hytte på Bjørkvola, Størigarden eller Målia; ta kontakt 
med oss før kl 17.00 og gi beskjed om at du ønsker vann. Sett så 
ut vannkannene ved løypa som beskrevet. 

Transport av oppakning til hytta
Hvis hytta de ikke ligger i tilknyttning til bilvei tilbyr vi transport 
av varer og pargas fra bilvei til hytta. Vi har løyve for slik transport 
med snøscooter. Ta kontakt med oss noe tid i forveien og avtal 
tid og sted. Vi tar betalt for denne type oppdrag etter fastsatte 
takster. 

Innsamling av pantegods
Ved søppelanlegget og på Bu-
dor caravan har vi utplasserte 
konteinere for innsamling av 
pantegods. For oss gir dette en 
viktig ekstrainntekt som sørger 
for at vi kan opprettholde og 
fornye vår tilstedeværelse på 
Budor. Vi setter stor pris på alle 
som velger gi oss panten.

Vi ønsker å oppfordre til at 
kun pantbare flasker legges i 
pante-konteinerne og at annen 
søppel, glassflasker og metall 
sorteres ut og legges der det 
hører hjemme. 

Ta kontakt
Røde Kors er tilstede på Budor for deg og for alle andre som 

oppholder seg på Hedmarksvidda. Vi ønsker å være til hjelp med 
smått og stort så ta gjerne kontakt med oss hele døgnet på tele-
fon eller ved å komme innom hytta. Er flagget heist, er vi på hytta. 
Følg oss gjerne også på facebook for oppdateringer. 

Hvis du eller andre blir rammet av akutt sykdom eller ska-
de oppfordrer vi til å benytte nødnummeret 113. Ambulanse- 
tjenesten vil kunne kontakte oss om de ser det som hensiktsmes-
sig. Ved hendelser av annen karakter kan dere ta kontakt direkte 
med oss så skal vi hjelpe dere etter beste evne.

Vårt fasttelefonnummer er nå ikke lengre i bruk, men det vil 
alltid være mulig å nå oss på en av våre mobiltelefoner. 

Stor takk til hytteeierforeningen
I 2018 styrket Løtenfjellet hytteeierforening vår beredskap ved å 
finansiere innkjøp av en ny hjertestarter. Dette satte vi stor pris 
på og vil i mange år fremover bidra til økt trygghet og sikkerhet 
for dere som oppholder dere på Hedemarksvidda. 

Nå har hytteeierforeningen valgt å styrke vår beredskap ytter-
ligere med en ny redningspulk. Denne sammen med snøscooteren 
er en av de viktigste verktøyene vi har for kunne evakuere pasi-
enter trygt og sikkert ned til Røde Kors-hytta. En varm takk går 
til dere som medlemmer av hytteeierforeninga!

Kontakt:
Vakttelefon: 905 42 144
Røde Kors-hytta: Kuveien 1, 2340 Løten
Følg oss på Facebook: facebook.com/lotenrkh/
E-post: lotenrkh@gmail.com

Om du setter pris på Røde Kors sitt arbeid på Budor er du
velkommen til å støtte vårt arbeid.
Kontonummer: 1865.20.11027
Vipps: Løten Røde Kors Hjelpekorps #501548

Vennlig hilsen
Løten Røde Kors Hjelpekorps



www.lotenf jellet .no www.lotenf jellet .no

SIDE 24 SIDE 25

Vedtekter for 
Hytteeierforeningen

Vedtatt på årsmøtet 2017

§ 1 Navn
Foreningens navn er Løtenfjellet hytteeierforening

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

§ 3 Medlemskap
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.

§ 4 Årsmøte
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

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

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 fram-
møtte stemmeberettigede, jfr. bokstav a ovenfor.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte
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.

§ 6 Styret
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamed-
lemmer. 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 konti-
nuitet 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 opp-
gaver på disse.

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

§ 9 Vedtektsendringer
Vedtekter kan bare endres på ordinært eller ekstraordinært års-
møte med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer. Forslag til ved-
tektsendringer 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.

§ 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.

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

2 3 4 0 L Ø T E N
Tlf. 62 59 45 03 – 908 33 460
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ÅPENT 363 DAGER I ÅRET! 
 

HVERDAGER 07:00 – 21:00 

SØNDAGER  

OG RØDE DAGER 09:00 – 21:00 

Med forbehold om endringer av åpningstider 
i julen. 

VELKOMMEN INNOM! 

Hilsen oss på Joker Brenneriroa 

alt innen maling...
Tlf. 62 59 01 89 • Mobil 91 84 47 04

Vi forhandler Husqvarna og Ariens snøfresere.
Stikk innom for et godt tilbud!

Beise hytta? Vi har Butinox olje/dekkbeis
og Tyrilin tjærebeis/matt beis
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Områdeplan «Budor-sør»

Som kjent er det store utbyggingsplaner på Budor. Det skal eta-
bleres nye hyttefelt på «Budor-sør», og det planlegges for en 
fortetting av senterområdet på Budor, det vil si området rundt 
Gjestegården.

Hytteeierforeningen har fulgt nøye med på planarbeidet. Vi 
har hatt en grundig gjennom av områdeplanen, deltatt på infor-
masjonsmøter og avholdt dialogmøte med representanter fra de 
politiske partier i Løten kommune.

Hytteeierforeningen har forståelse for at det, av ulike hensyn, 
ønskes en utvidelse av Budor med og med flere brukere av om-
rådet. 

Områdeplanen gir ved første øyekast et inntrykk av mage gode 
intensjoner, ved at det innledningsvis i planen beskrives at man 
ønsker å ivareta:

•	 Grønnstruktur
•	 Seterområder
•	 Naturmiljøer
•	 Forbedring	av	trafikksikkerheten	og	utvikling	av	aktiviteter	

		 som	kan	forsterke	Budor	som	en	attraktiv	helårsdestina-	
	 sjon.

Vi ser allikevel med bekymring noen misforhold mellom nevnte 
ønsker og områdeplanens detaljerte beskrivelse.

Etter vår oppfatning er misforholdene blant annet:
• Foreslått arealbruk avviker fra kommuneplanens rammer
• Nedbygging av gamle setervoller
• For stor fortetting av senterområdet
• For liten buffersone mellom nye og eksisterende hyttefelt.

Hytteeierforeningen har i sitt høringssvar til planprogrammet 
påpekt og begrunnet våre synspunkter. 

Utdrag av vårt høringssvar var en del av temaet under dialog-
møte med kommunens politikerne den 8. juni 2019.

Høringssvar fra hytteierforeningen og «Planprogram område-
plan» finner dere på www.lotenfjellet.no

Kommunen skal behandle Områdeplanen og deretter sende dette 
ut på høring. Hytteeierforeningen har i skrivende stund fått opp-
lyst av kommunen at behandlingen er berammet til slutten av 
januar 2020, og at høringsfristen er ca. begynnelsen av mars 
2020. Vi vil på nytt gå grundig gjennom planen og gi svar på 
våre synspunkter.

Skrevet av 
Jan-Erik Andersen
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GRINDERENGSLETTA 2 - 2340 LØTEN – TLF. 62 59 28 50

Når du trenger elektriker

Ring62 59 28 50
terje@loten-elektro.no - mob. 905 37 785

REGISTRERT EL-INSTALLATØR

Ruskåsrennet påsken 2019

Et hytteområde uten påskeskirenn, er som en pub uten skjen-
keløyve. Og slik har det vært i påskene på Ruskåsen de siste årene. 
En liten gjeng «traff» hverandre i løpet av vinteren på facebook 
og fikk planlagt Ruskåsrennet sin gjenoppstandelse.

Ruskåsrennet ble arrangert i strålende påskevær på Langfredag. 
Rundt 70 barn og like mange voksne deltok på de ulike løypene. 
Det ble laget en løype for de minste med rebus, gåter og akti-
viteter. For de litt eldre og voksne var det idealtid som stod på 
programmet. Alle barn fikk egne Ruskåsrennmedaljer, som Røde 
Kors hjalp med å dele ut.  Med varm grill og saft var det god stem-
ning også etter rennet. Det var hyggelig å se så mange hyttefolk 
samlet, og kanskje noen barn, ungdom eller voksne fikk noen nye 
bekjentskaper etter rennet. 

En stor takk til Terje løypekjører som laget fine løyper for dagen, Løten Røde kors 
som stilte med hyggelig mannsskap, til Hytteforeninga som sponset medaljer til barna 
og til alle som stilte opp for å gjennomføre påskerennet.  I fjorårets Ruskåsrennkomite 
var Ida Nordahl, Henriette Hoel og Trond Åge Osvoll (tekst og bilder). 

Vi satser på nytt Ruskåsrenn til påsken.

Skrevet av 
Trond Åge Osvoll
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Referat fra Årsmøte i Løten-
fjellet Hytteeierforening 
Dato: 23. februar 2019
Sted: Store peisestua på Budor Gjestegård 

Møtet ble avholdt i store peisestua på Budor Gjestegård. Det var 
rekordstort frammøte, nesten 70 medlemmer var til stede.
Det ble servert velsmakende elghakk 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: Tove-Kristin Westli og Arve Smestad

Sak 3: Styrets årsmelding
Gjennomgang av årsmelding av sekretær – godkjent uten kommen-
tarer.

Sak 4: Foreningens årsregnskap
Gjennomgang ved kasserer – godkjent.
Utgifter til porto og trykksaker i forbindelse med utsendelse av med-
lemsbladet ble diskutert. Foreningen kunne spare mye utgifter på å 
sende ut informasjon via e-post, men det var forskjellige meninger 
om dette. En utfordring er å få full oversikt over e-post adresser.
Info: styret har valgt å avstå fra styrehonorar for 2018.

Sak 5: Styrets forslag til arbeidsplan for 2019
Arbeidsplanen ble vedtatt med følgende tilleggskommentarer/ideer 
som Styret vil diskutere og eventuelt være pådriver for:

• På grunn av lov om personvern får ikke Hytteeierforeningen opp-
daterte adresseliste over alle hytteeierne. Derfor er det utfordrin-
ger i utsendelse av medlemsbladet og giro for medlemskontingent

• Vurdere å sende ut medlemsblad kun til betalende medlemmer
• Sjekke om medlemsbladet kan legges ut på Gjestegården
• Forslag om at festeavgiften kunne kreves inn sammen med med-

lemskontingent i Hytteeierforeningen for derved å få adresse-
lister over alle hytteeiere fra Almenningen. Forslaget fikk mot-
argumenter da Almenningen nok vil motsette seg å overlate 
administrasjon av dette til Hytteeierforeningen.

• Almenningen/Budor AS har planer om oppgradering av stiene fra 
Kuvegen til Svaen (Rondanestien) samt stien fra Svaenlia opp  
til Svaen. Hytteeierforeningen vil vurdere utbedring av stien 
gjennom de våteste partiene nord for Svaen og vest for Vesle- 
Svaen. Almenningen har sagt seg villig til å dekke materiell for 
dette.

• Budor AS har satt opp en tavle rett foran tavla til Hytteeierfore-
ningen i Grua. Budor AS har nå sagt seg villig til å flytte vår tav-
le. Foreningen vil se på plassering i nærheten av Gjestegården, 
for eksempel ved avkjørselen til Svaenlivegen fra Budorvegen.

• Tor Anton informerte om områdeplanen for videre utbygging 
rundt Budor som skal være klar til politisk behandling våren/
sommeren 2019. Det er ingen endringer i grovplaner som ble 
presentert av Almenningen på vårt medlemsmøte 6. oktober i 
fjor. Denne presentasjonen kan leses på www.budor.no under 
oktober 2018. Detaljplanen skal under politisk behandling vin-
teren 2020.

• To medlemmer ser på muligheten for å arrangere påskeskirenn 
på Ruskåsen. Det jobbes med å få med flere interesserte.

• Årlig medlemsfest? Trenger større oppslutning enn de 29 med-
lemmene som stilte 1. desember i fjor.

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 2020
Det ble vedtatt å holde kontingenten på samme nivå som i fjor,  
kr. 200. Det er ønskelig med videre samarbeid med Løten Røde Kors.

Referent:
Johan Bysveen
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Nytt av i år var at medlemsgiro lå mer synlig på forsiden av med-
lemsbladet og vi håper på flere medlemmer.

Sak 7: Styrets forslag til budsjett for 2019
Godkjent.
Styret ser på muligheter for å redusere utgifter til porto og trykk-
saker gjennom mer bruk av e-post, eventuelt andre måter å nå fram 
til hytteeierne.

Sak 8: Innkomne saker
• Det har kommet inn skriftlige henvendelser om den økte ser-

viceavgiften på renovasjon etter at Sirkula overtok denne tje-
nesten fra Almenningen/Budor AS i januar. Avgiften har økt 
med nesten 30% til nærmere kr. 1500 pr. år. Flere er misfor-
nøyd med størrelsen på avgiften, spesielt flere hytteeiere som 
ikke har vinterbrøytet veg fram til hytta. Styret er i dialog med 
Løten kommune og Sirkula om saken. Alle hytteeiere og folk i 
Løtenbygda oppfordres til ikke å kaste møbler og byggeavfall i 
containerne da avgiften fastsettes i forhold til volum på avfallet. 
Det oppfordres til å benytte gjenvinningsstasjonen på Heggvin 
for avfall som ikke er vanlig husholdningsavfall. Åpningstider 
for Heggvin kan finnes på www.sirkula.no. Husk at tirsdager er 
«langdag» med åpningstid fram til kl. 19.

• En innkommet sak om uvettig bilkjøring i Løtenfjellet samt at 
bommen til Narsetervegen er åpen i anleggsperioden for ny RV 
3/25. Styret har fått informasjon om at nye bomsystemer uten 
fysisk sperring, men med videokamera, skal komme i framtiden. 
Det ble uttrykt skepsis til fjerning av fysiske bommer med fare 
for flere innbrudd i hyttene. Styret vil arbeide videre med dette.

• Ellers oppfordres alle som ferdes i Løtenfjellet å vise «god fol-
keskikk»; fjerne hundemøkk, hilse og vise hensyn i skiløypene. 
Løtenfjellet skal være en arena for alle!

Sak 9: Valg
Valget ble ledet av Odd Kristian Aas. Valgkomiteen hadde gjort en 
stor jobb for å få på plass en fullstendig valgliste og komiteens 
forslag ble vedtatt.

Valget ble foretatt i henhold til vedtektenes § 6.

Etter valget er styrets sammensetning slik:

Styreleder: Tor Anton Andersen, gjenvalgt som styremedlem og  
styreleder for ett år.

Styremedlem: Anne Sewell Engen, gjenvalgt som styremedlem 
for 1 år.

Styremedlem: Jan Erik Andersen for 2 år (ny)

Styremedlem: Johan Bysveen for 2 år (gjenvalg)

Styremedlem: Aud Norstad for 2 år (ny)

Varamedlem: Marit Schjerpen for 1 år (gjenvalg)

Varamedlem: Sigbjørn Sletten for 2 år

Revisorer gjenvalgt valgt for ett år: Inger Lise Skårholen og 
Gustav Grøholt

Valgkomiteen:
• Terje Lien for 3 år (ny)
• Ole Anders Lomnes for 2 år (gjenvalg)
• Odd Kristian Aas for 1 år (gjenvalg)

Følgende personer har fratrådt sine verv og ble takket med 
«flaske»blomster:
• Terje Arnesveen etter 2 år som styremedlem
• Knut Andersen etter 3 år i valgkomiteen
• Sigbjørn Sletten gikk ut av styret, men fortsetter som vara-

medlem. Han fikk dermed ingen avskjedsgave
• Knut Færgen har fratrådt som varamedlem og var ikke 

tilstede på årsmøtet

Etter årsmøtet orienterte Taale Stensbye om pågående utbyg-
ging av RV 25/RV 3. Taale er prosjektleder for Statens Vegvesen 
og ga oss en interessant gjennomgang av vegprosjektene i 
forhold til historie, framdriftsplan og økonomi. Taale ble takket 
med en «flaskeblomst».

Referent: Johan Bysveen
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Innkalling til årsmøte i 
Løtenfjellet hytteeierforening

Sted: Klubbhuset til Nordbygda/Løten ski v/skistadion
Tid: Lørdag 22. februar kl. 15.00

Vi starter møtet med servering av elghakk og kaffe.

Saksliste:
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
  3. Presisering av vedtektenes § 4 Årsmøte: Innkalling til 
 medlemmene
  4. Styrets årsmelding
  5. Foreningens årsregnskap
  6. Styrets forslag til arbeidsplan for 2020
  7. Medlemskontingent for 2020
  8. Styrets forslag til budsjett for 2020
  9. Eventuelle innkomne saker
10. Valg

Forslag til årsmøtet skal sendes styreleder på mail til adressen: 
tor.anton@skogselskapet.no minimum 14 dager før møtet.

Etter årsmøtet vil Løiten Almenning, ved driftsleder Bernt  
Bjørnsgaard, orientere om aktuelle saker.

Velkommen til årsmøte !
Hilsen styret

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

Telefon 62 40 05 20 • Vakttelefon 40 44 82 29

VARME - BAD
SANITÆR - INDUSTRI

Nybygg - Totalrehabilitering - Service - Vedlikehold

www.ycror.no
post@ycror.no

DIN TOTAL-
LEVERANDØR

AV RØRLEGGER-
TJENESTER!

De fleste llustrasjonsbildene i bladet er tatt av styret og Britt Dalby 
Bergset. Produksjon: Printex Trykkeri AS



Returadresse: Anne Sewell Engen, Furnesvegen 141, 2318 HAMAR

Stedet for de gode

opplevelsene

www.budor.no

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!

Kommer ny?


