
Løtenfjellet
hytteeierforening
Medlemsmøte 9. 
oktober 2021



Agenda:

• Informasjon fra Styret i Løtenfjellet Hytteeierforening

• «Farlige» inngjerdinger på Budor.

✓ Mulig å søke kommunen om permanente gjerder

• Informasjon fra Løiten Almenning

• Budor hytteutleie informerer om utleiemuligheter.

• Løiten jeger- og fiskerforening informerer om aktiviteter og tilbud.

• Hjertestarter på «Røde kors hytta». 
Bruk, plassering og organisering av hjertestartere
v/representant fra Røde kors



Litt om 
foreningen

• § 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.

• I  2020 hadde vi vel 400 betalende medlemmer fra
våre vel 600 registrerte medlemmer.



Minner om gode medlemsfordeler hos:

Installasjonsservice as, Løten–
www.installasjonsservice.no

Budor Skitrekk

http://budor.no/skitrekk/
https://www.gaus.no/


Budor Gjestegård

• Hytteeierforeningen vil takke
alle ansatte for god service, og for 
at dere har klart å holde åpent i
disse vanskelige korontider.

• Vi oppfordre brukere av Budor til
å besøke Gjestegården hvor det 
kan nytes god mat og drikke, eller
du kan bestille Take away mat, 
koldtbord med mer.  



Aktiviteter i 
foreningen

• Har måtte avlyse flere planlagte aktiviteter i 2020 og 
2021:
Medlemsverving
Medlemsmøter
Styremøter og Årsmøte er avholdt på Teams

• Dugnad:
Takk til de 13 som stilte opp på årets dugnad, og en takk 
til Almenningen for innkjøp av materialer

• Møter:
Møter og mailutveksling med Endre Jørgensen om 
aktuelle temaer. Blant annet: kostnadsnivå for 
hytteeiere, brøyteordningen, håndtering av 
søppeltømming, fartsregulering, graving i myr, 
tidligløype i Ruskåsvegen vs brøyting? Vannposter og 
vann og avløp til Budor nord.

Styremøter på Teams

Kick off møte om utbyggingsplanene «Budor sentrum»

Møte i Foreningen Løtenløyper



Resultat etter 
dugnader:

Klopper lagt ut



Status på 
innkomne 
saker til 
Årsmøte

• Vann og avløp Budor nord / Ruskåsen:
2 av styrets medlemmer har startet arbeidet med 
å forsøke å påvirke kommunen og almenningen
til å utarbeide et kostnadsoverslag.

• Kommunale avgifter:
Sendt nytt brev til kommunen 10.juni hvor det 
blant annet ble stilt spørsmål om 
tilknytningsavgiften. Vi har ikke mottatt noe svar 
på dette.

• Bidrag til Løtenløyper:
Vi har, fra 2021, øke bidraget til Løtenløyper med 
kr. 10 000,-

• Sak om brøyting av Ruskåsvegen ble avvist da 
dette ikke var sendt inn som et forslag til 
Årsmøte.



«Farlig 
inngjerding» 
rundt hytter kan 
føre til skade på 
beitedyr

• Beitelaget hadde i 2020, noen registrerte 
skader på beitedyr på grunn av dårlige 
gjerder.

• Heldigvis er det ingen registrerte skader i 
2021.

• Hytteeiere oppfordres til å sjekke kvaliteten 
på egen inngjerding, og eventuelt å fjerne 
farlige nett og liknende stengsler.

• Kommunen har åpnet for at man kan sette 
opp gjerde rundt hytter.



Kan man 
sette opp 
gjerde rundt 
hytta? 

NB: Dette er søknadspliktig!

Forenklet byggesak: Søknaden 
skal inneholde inntegning på 
situasjonskart og nabovarsel.

OMRÅDEGULERING BUDOR-SØR: 

• En begrenset inngjerding i tilknytning til fritidsbolig 
tillates for å hindre at beitedyr forårsaker ulempe og 
skade på eiendommen.

• Det tillates maksimalt 50 meter gjerde pr. 
fritidseiendom. Rekkverk rundt terrasser regnes som 
en del av gjerdet. 

• Gjerde skal plasseres som en naturlig forlengelse 
av/tilknyttes eksisterende bygningsmasse. 

• Gjerde og portstolper skal ikke plasseres nærmere 
veiskulder enn 4 meter.

• Maksimal høyde på gjerde og port skal være 80 cm 
plassert på bakkenivå. 

• Dersom gjerdet plasseres oppå andre konstruksjoner 
som støttemur, jordvoll eller annet skal totalhøyden 
på tiltaket inkludert gjerde være maksimalt 80 cm.

• Det tillates ikke midlertidige gjerdeløsninger. 



Informasjon fra Løiten 
Almenning 



Informasjon fra Budor hytteutleie



Terje Nilsen i løypemaskinen



Det er bare å glede seg 
til vinteren Kan det bli bedre?



Litt om Løiten jeger- og fiskerforening



Det er ryddet sti ned til, og langs elva.
(Almenningen og Fiskerforeningen)



Idyll langs 
Fura



Og det settes 
opp ny 

gapahuk ved 
Fura



Snekkere er i full gang med å sluttføre arbeidet



Informasjon fra
Løten Røde Kors Hjelpekorps


