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Lederen har ordet 

Smittevernregler i deler av 2021 har begrenset våre fysiske møter 
for styret, og for medlemmer. En periode uten strenge regler høsten 
2021, ga oss allikevel en åpning for deltakelse under familie- 
dag i Koiedalen, og et påfølgende medlemsmøte. Møtet ble holdt i 
lokalet til skiutleia ved skitrekket. Det var godt å igjen kunne møte 
hytteeiere. Det var god stemning og en hyggelig atmosfære hvor 
vi fikk høre mange interessante foredrag. 

Styrets samarbeid med Løiten Almenning:
Til tross for våre innvendinger mot volumet av utbyggingen, 
nedbygging av setervoller, plassering av nye hyttefelt og natur- 
inngrep har styret valgt å delta i samarbeidet for utviklingen av 
Budor. De aktuelle temaene i skrivende stund er utviklingen av 
Budor sentrum og «Budor i fremtiden». Budor i fremtiden har som 
visjon å skape en kvalitetsorientert, fremtidsrettet og bærekraftig 
helårsdestinasjon ved porten til Hedmarksvidda. Her har vi spilt 
inn flere ønsker om sommer og vintertilbud, dagligvare, trafikk-
sikring med mer.

Styret har på nytt, i møte med Løiten Almenning, tatt opp 
problemer med høy hastighet på Budor. Vi fikk opplyst at det job-
bes med skiltplan, og fartsregulerende tiltak for Budor området. 
Styret oppfordrer fortsatt alle til å avpasse farten.

Vi opplever at vår kontaktperson, Almenningsbestyrer Endre  
Jørgensen, er svært imøtekommen i de ulike dagligdagse henvend- 
elser, og at han og ønsker et godt samarbeid med Løtenfjellet 
Hytteeierforening. 

Utbyggingen av nye hyttefelter nå i gang:
Som de fleste sikkert har registrert, har utbyggingen av nye 
hyttefelt startet opp. Gjennomgang av tilsendte planarbeider 
fra kommunen med høringsfrister, er tidkrevende og er fortsatt 
en stor del av styrets arbeid.

Styret har ved egne observasjoner, og ved henvendelser fra 

Skrevet av:
Jan-Erik Andersen, leder

E-post: 
lotenfjellethytteforening 
@gmail.com

Web: 
www.lotenfjellet.no

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

medlemmer stilt spørsmål til Løten Almenning om våre bekymringer. Dette er blant 
annet knyttet til farefull kjøring med store lastebiler i hytteområdene, utgraving av 
myr, åpne grøfter i skiløypene, hvorfor skiltet ferdselsforbud på stier og løyper i våre 
turområder skal gjelde helger. 

Minner om medlemsfordeler:
Løtenfjellet hytteeierforening har flere gode avtaler for sine medlemmer:
• Avtalen med Maxbo gjelder alle Maxbo sine butikker. NB! Oppgi kundenr. 9479426.
• Avtalene med Gausdal Landhandleri, og med Sport 1 Superstore Hamar / Olrud er 

revidert.
• Avtalene med Installasjonsservice AS Løten og Budor skitrekk fortsetter uendret. 

Du oppgir medlemskap i Løtenfjellet hytteeierforening når du vil bruke medlemsfor- 
delene. Navnet blir sjekket mot medlemsliste.
Du kan lese alle avtaler på www.lotenfjellet.no

Antall medlemmer:
Det har vært en nedgang i antall betalende medlemmer, og medlemmenes bidrag til 
Løtenløyper i 2021. Det er kun 440 betalende medlemmer av ca. 600 utsendte fakturaer. 
Vi oppfordrer våre medlemmer til å betale sin kontingent, og ved adresseendringer; 
melde fra til: www.lotenfjellethytteforening@gmail.com 
Se egen informasjon om faktura og medlemskap.
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Dugnad 2021

Takk til alle som deltok på høstens dugnad lørdag den 
4. september 2021. 
En positiv og arbeidsom dugnadsgjeng møtte opp i fint høstvær 
for å delta på høstens dugnad. Det ble lagt klopper nord for Svaen 
og ned til Rondanestien. En effektiv gjeng på 13 personer utføre 
jobben i rekordfart, og vi avsluttet dugnaden med kaffe og vaffel 
på Gjestegården.

Tidligere på sommeren ble det i regi av hytteeierforeningen, lagt 
ut lemmer fra Ruskåsvegen mot «Budor beach», stiplank og lemmer 
ned mot Fura, og stiplank på stien i hyttefeltet opp fra Svaenli- 
vegen. Materialer er bekostet av Løiten Almenning, som også har 
vært behjelpelige med redskap for å kjøre dette ut. 
En stor takk til Løiten Almenning, og til dere alle som har deltatt 
på dugnadene.

Plan for 2022:
Bårdsætra - Furadalen
Hytteeierforeningen har etter et koordinerende møte i Løtenløyper, 
med representant fra turistforeningen og hytteeierforeningen, blitt 
tildelt oppdraget med å legge ut «sykkel-lemmer» på deler av stien 
mellom Bårdsætra og Furadalen. Her skal det legges til rette for 
å kunne ta med sykkel over myra. Dugnaden vil bli kunngjort så 
raskt som forholdene tillater at vi kan starte opp til våren. 

Lemmer produseres av mannskapene fra Løiten Almenning, og 
vil bli kjørt ut med snøscooter. Noen lemmer er allerede lagt ut 
i deler av stien.

Bjørkvolla - Veslesvaen
Hytteeierforeningen har også fått ansvaret for å oppgradere deler 
av stien mellom Bjørkvolla og Veslesvaen. Her er det i hovedsak 
myrområdet øst for Midtløypa som må tas. Lemmer og noe klopper 
blir kjørt ut med snøscooter.
Antatt tid for denne dugnaden er juli – august 2022. 

Skrevet av:
Jan-Erik Andersen

Dugnad nord for Svaen.

Utkjøring av stiplank. «Sykkel-lemmer» Fura – Bårdsætra.
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Skrevet av:
Ole Dotterud

Sakset fra boka: 
Lautin 2012

Det første Westgårds-
rønningen satte opp 
på Budor, var den 
fremste delen av hytta 
på bildet.

Foto: Hedmarks- 
museets fotoarkiv
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Turistforening fått bygget en 
gapahuk på Savalsæterhøgda. 
Dette er en Løtenhuk levert av 
Løten bygdesag. Med fem me-
ter lengde er det plass til man-
ge turgåere som vil ha tak over 
hodet under en rast på sin tur 
langs Rondanestien.

Gapahuken på Savalsæter-
høgda er satt opp til ære for 
friluftsmannen og ildsjelen 
Steinar Østlie. Han var styre-
leder i HHT Løten krets i 16 år 
og har gjort en formidabel inn-
sats for HHT som organisator, 
prosjektleder og i styreverv. 
Savalsæterhøgda var en yndet 
rasteplass for Steinar. Her fikk 
han fjellfølelsen. Det håper vi 
nå at du også kan få.

Turen starter fra parkerings-
plassen øverst på Savalsætra. 
Følg Rondanestien nordover. 
Denne følger skiløypa et styk-
ke før den tar av til høyre inn i 
skogen. Gå igjennom et parti med litt tettere skog før landskapet åpner seg og du får 
smake på fjellfølelsen. På høsten skinner gresset og lyngen i sterke og klare oransjefar-
ger. Stien stiger slakt og passerer noen litt bløte områder som er kloppet før den krysser 
skiløypa. Da er du nesten framme. Gapahuken dukker opp på høyre side av stien. Her 
finner du også et rastebord. Ta gjerne matpausa i gapahuken med utsikt mot Budor. 
Ungene vil kanskje synes det er gøy å klatre litt i de krokete furutrærne som finnes i 
området. Etter ei fin pause her går du samme veg tilbake. Det går lekende lett tilbake 
til parkeringsplassen når beina ruller nesten av seg selv nedover. Vel framme oppdager 
du kanskje noe du ikke så da du la ut på tur – nemlig den fantastiske utsikten utover 
flatbygda.

Turen er cirka to kilometer hver veg. Savalsæterhøgda kan du også nå fra Budor. Følg 
Rondanestien over Klekkefjellet, ta til venstre mot Storholtet og deretter til høyre mot 
Savalsætra. Fra Budor er det ca. 5,5 km til Steinars plass.

Ny gapahuk og turmål ved Fura. 
Foto: Emilie Westli Andersen

Nye turmål i Budorområdet
Artiklene er gjengitt etter tillatelse fra Visit Budor

I løpet av sommeren og høsten har det kommet opp tre nye flotte 
gapahuker i Budorområdet og alle er ypperlige turmål!

Ny gapahuk i Furadalen – Oppdag gapahuken ved Fura!
Rennende vann. Tåke som siger nedover Svaenlia, men som ikke 
klarer å legge seg nede ved Fura. Med kaffekoppen i hånda kan 
man sitte i gapahuken og se på vannet som renner ustoppelig 
forbi. Det er en plass hvor du kun hører lydene fra naturen. Et sted 
du bare kan være. Sitte i ly for været og tenke store tanker. Det 
er selvsagt også et eldorado for barn med utforskertrang. Og en 
plass hvor man både kan bade og fiske. Velkommen til gapahuken 
i Furadalen!

Har du hytte i Svaenlia er det ikke lange turen ned til Fura- 
dalen. Går du Furadalsvegen ned forbi Enerstubben ser du at stien 
krysser vegen. Stien går i samme traseen som skiløypa gjør om 
vinteren, så kanskje kjenner du deg igjen. Det har også kommet 
opp Tenk tre-skilt langs denne stien. Visste du for eksempel at 
Norge driver et av verdens mest bærekraftige skogbruk? Dette, og 
andre ting om skogen, kan du lære mer om hvis du velger å stoppe 
og lese skiltene du møter på din veg mot gapahuken. Etter å ha 
krysset Furadalsvegen skal du ned en liten bakke som har fått nye 
klopper før du krysser Fura på ei bru. Gå noen meter til og du ser 
gapahuken. Det er en snau kilometer på sti fram til gapahuken. 
Vel framme kan du fiske, bade, utforske området rundt eller bare 
nyte en kopp kaffe. Ta samme veg tilbake til Svaenlia.
  
Ny gapahuk på Savalsæterhøgda – Tur til Steinars plass
På Savalsæterhøgda er du midt oppå myrene i inngangen til Hed-
marksvidda. På en høyde ved stien troner gapahuken på Steinars 
plass som et gult fristed med mulighet for ly for vinden. Dette er 
en kort tur i et spennende område med opplysninger om geologi 
langs stien.

Løiten Almenning har i samarbeid med Hamar og Hedemarken 

Tekst: 
Emilie Westli Andersen
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Ny gapahuk på Klekkefjellet
Nå er gapahuken på Klekkefjellet ferdig og det på rekordtid! Den 
flittige dugnadsgjengen i HHT Løten krets har brukt cirka 10 dager 
på å sette opp gapahuken på fjellet litt øst for Budor. Dette er et 
supert turmål eller for en liten pust bakken. Gapahuken ligger ca. to 
kilometer fra Budor Gjestegård. Følger du Rondanestien gjennom 
Koiedalen først, vil du komme rett til gapahuken. Se turforslag her
I mars ble det gitt tillatelse fra Statsforvalteren i Innlandet til å 
sette opp en gapahuk på toppen av Klekkefjellet, som er et natur-
reservat (les mer under). Både Rondanestien og skiløypene passerer 
denne toppen og den er et ypperlig turmål både fra Budor og 
Savalsætra både sommer og vinter.
Løten Bygdesag kuttet alle materialer klare i rekordfart slik at 
materialene ble kjørt inn på snøen (noe som var et krav fra Stats-
forvalteren og den helt riktige måten å gjøre dette på). Nå har 
materialene ligget under presenning og ventet på dugnadskara.

Ny gapahuk og turmål på Savalsæterhøgda.  Foto: Emilie Westli Andersen

Nå ønsker vi alle turfolk velkommen og håper dere får gode turopp-
levelser østover fra Budor både sommer og vinter!

Klekkefjellet naturreservat er et 8700 dekar reservat som ble 
vernet i 1993. Formålet med fredningen er å bevare et forholdsvis 
lite menneskepåvirket barskogområde som viser et godt tverrsnitt 
av skogsamfunn og myrtyper som er ty pisk for den høyereliggen-
de barskogen i den mellomboreale skogsonen. Det er funnet gran 
som er over 250 år gammel og furu som er over 390 år gammel i 
naturreservatet. Floraen er ganske artsfattig. Den åpne gransko-
gen har kraftig lyngvegetasjon, mens man i myrene kan finne for 
eksempel bjønnskjegg. På grunn av blandingen av myrområder og 
gammelskog trives storfuglen og orrfuglen i Klekkefjell-området. 

Kilde: Stolpejakt-posten som står på Klekkefjellet

Dugnadsgjengen består av (fra venstre på bildet): Håkon Kildahl, Jan Johnsrud, Steinar 
Libak, Stein Erik Løvlien, Rolf Kjellmo (leder i HHT Løten krets), John Ole Gangnes, Johan 
Bysveen og Sverre Engen. Foto: Hilde Nyborg Fischer
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Løiten Almenning

GRUNNEIERINFO 2022 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
Det er Løiten Almenning som drifter vannpostene.

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. 07.45 – 15.15, 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. 

Sjølhogst av ved: De som ønsker å hogge sin hytteved i allmen-
ningen må melde fra til allmenningskontoret innen 01.06.2022. 

Adresse:
Postboks 68, 2341 Løten
Besøksadresse:
Kildevegen 14, 2340 Løten

E-post:
firmapost@
loitenalmenning.no

Telefon:
62 54 74 40             

Nettsider:
www.visitbudor.no
www.loitenalmenning.no

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 hogst, og eventuelt bortkjøring av virke. Frist for 
å melde hogst er 15.08.2022 for å få hogd trærne i 2022.

Renovasjon i Løtenfjellet       
Hytterenovasjonen på Budor er overtatt av Løten Kommune, og 
driftes gjennom det interkommunale selskapet Sirkula IKS. De nye 
anleggene tilfredsstiller de nødvendige krav til både universell 
utforming og sorteringsgrader. Det er installert online nivåfølere 
på alle containere. Dette gjør det mulig for Sirkula å holde kon-
troll på fyllingsgradene i containere, slik at de tømmes før de blir 
overfylte. Informasjon om priser for renovasjon finner du på Løten 
kommunes hjemmeside: www.loten.kommune.no. Spørsmål ved-
rørende renovasjonsordningen kan rettes til Sirkula IKS, e-post: 
post@sirkula.no eller tlf. 62 54 37 00.

Vannposter
I løpet av 2021 er det tatt vannprøver fra alle vannpostene og 

resultatene har vært veldig bra bortsett fra en periode i høst. I 
forbindelse med at Løten kommune koblet til sitt nye ledningsnett 
opp fra bygda, ble kommunens ledningsnett spylt uten at vi ble 
varslet og fikk stengt av vårt ledningsnett. Dette medførte at vi 
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fikk en økning i organisk materiale inn i vårt ledningsnett. Pro-
blemet er løst ved utspyling og kimtallet er tilbake på et lavt nivå.

Vi minner nok en gang om at det ikke er lov å koble til slanger 
og fylle opp store tanker med vann fra vannpostene. Vårt 
ledningsnett er kun basert på at det skal tappes mindre mengder 
vann i vannkanner eller bøtter. Vedvarende sammenhengende 
tapping medfører ofte at det oppstår problemer med vannforsy-
ningen og at ordningen med vannposter blir unødvendig kostbar 
for oss og for hytteeierne.  De som skal fylle store vanntanker 
må hente dette vannet på de offentlige tappepostene nede i 
bygda. Vannet her er gratis.

Vi opplever også at slangene som vi har satt på vannpostene 
og som er godkjent i forhold til Mattilsynet blir byttet ut med 
slanger som ikke er godkjent å bruke til drikkevann. 

Bommer
Drift og administrasjon av bommene i Løiten Almenning er satt 
bort til Youpark. Ved spørsmål angående abonnement eller andre 
ting vedrørende bommer, skal Youpark sin supporttelefon kon-
taktes: tlf. 477 00 700 eller bruk Youpark sitt kontaktskjema på 
deres nettside. For priser og kjøp av abonnement gå inn på www.
youpark.no, og søk opp Budor eller Løiten Almenning. Velg en 
av abonnementskategoriene under Løiten Almenning sine veger.

Budor Gjestegård:
For åpningstider på Budor Gjestegård se her: www.visitbudor.no 
eller facebooksiden: @budorgjestegard. 

For bestilling av mat og overnatting til grupper, bedrifter, 
selskap etc., ta kontakt med Budor Gjestegård på e-post: 
gjestegarden@budor.no eller tlf. 947 95 297.

Budor Skianlegg:
Åpningstider: 
Åpningstider for Budor Skianlegg vintersesongen 2021-2022 
(med forbehold om endringer):

8. januar – 27. januar: Åpent lørdag og søndag, kl. 10.00 – 
16.00.
28. januar - 20. februar: Åpent tirsdag til søndag, kl. 10.00 – 
16.00. Mandager stengt. 
21. februar – 6. mars: Åpent alle dager, kl. 10.00 – 16.00.
7. mars – 20. mars: Åpent tirsdag til søndag, kl. 10.00 – 
16.00. Mandager stengt. 
21. mars – 8. april: Åpent lørdag og søndag, kl. 10.00 – 16.00.
9. april – 18. april: Åpent alle dager, kl. 10.00 – 16.00. 
Kveldskjøring: 8. januar – 18. mars: Tirsdag, torsdag og 
fredag kl. 18.00 – 21.00.

Salg av heiskort online:
Kjøp heiskort online på www.visitbudor.no 
Her kan hytte-og caravaneiere på Budor kjøpe heiskort med 
rabattert pris. 

Åpningstider for kiosken i skianlegget:
Lørdag og søndag: 11.00 – 16.00.
I tillegg vil kiosken være åpen i juleferie, vinterferie og påskeferie.

Aktiviteter og arrangement 
Det skjer mye på Budor i løpet av 2022. 
Følg med på hva som skjer på nettsiden 
www.visitbudor.no og 
facebooksiden: @visitbudor.



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

SIDE 16 SIDE 17

Løtenløyper 
Vi ønsker alle velkommen i skiløypene på Budor vinteren 
2022.

Alle skiløypene på Budor driftes av Løtenløyper. Dette er en 
forening som drives ved hjelp av bidrag fra flere aktører, både sto-
re 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 opp-
rettholde kvaliteten på løypene våre, og har du lyst til å bidra 
kan du enten bruke Vipps med nummer 124323 eller konto-
nummer: 1865.20.12473.

Gå gjerne inn på  www.skisporet.no for løypestatus av ski- 
løypene som Løtenløyper drifter, søk på Budor. Her kan dere også 
få smøretips, temperatur, lengder og profiler på løypene. 

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

Nytt i vinter er at en ny løypemaskin vil bli tatt i bruk. Dette er 
en Prinoth Bison som er bredere enn den gamle løypemaskinen 
og kan legge spor på begge sider med skøytetrase i midten i en 
operasjon. Vi får lagt både klassiskspor og skøytetrase med en tur 
og halverer kjørelengden i de traseene som er brede nok. Inne på 
hyttefeltene, løypene til Savalsetra og andre steder der skitrase-
ene ikke er brede nok vil en fortsatt bruke den gamle maskinen.

En ny løypetrase er ryddet fra Vegenden på Ruskåsen og mot 
Hemberget og svinger inn på løypetraseen mellom Målia og Git-
vola. Den nye traseen er tegnet inn på det nye løypekartet over 
Hedmarksvidda som dekker løypenettet i allmenningene Løiten, 
Vang og Furnes. Det er Hamar og Hedmarken Turistforening som 
har fått laget kartet og inntektene av salget går til løypeselska-
pene i området. 

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!

R

Møbler – Hagemøbler – Interiør
www.taigaen.no

Åpningstider 
Hverdager 10-18   Lørdag 10-16

https://lotenmanufaktursko.insp.no
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skulle oppstå. I fjor oppgraderte vi vår beredskap, med innkjøp av 
ny bilhenger. På hengeren vår har vi plass til nødvendige kjøretøy 
som ATV og snøscooter, når vi reiser ut på aksjon eller i beredskap. 
Vi har også gått til innkjøp av ATV-henger. Mange bruker  fjellet 
i sommersesongen, og med ATV og henger, har vi mulighet til å 
frakte ut pasienter også på barmark. 

Primært er vi tilstede for redningsoppdrag og for å bistå ved 
behov for førstehjelp på Hedmarksvidda – både i og utenfor 
skiløypene for turister og hyttebefolkningen. Vi har 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. 

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 kon-
takter 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. 

Alltid hjertestarter tilgjengelig!
Mange har lagt merke til det grønne skapet som henger på veggen 
på Røde Kors-hytta. Dette skapet inneholder en hjertestarter, som 
er tilgjengelig hele året, hele døgnet. Med dette øker tryggheten for 
hyttefolk og fjellfolk, også om Røde Kors-hytta ikke er bemannet 
med førstehjelpere. Mange kan kjenne på usikkerhet i bruk av en 
hjertestarter. Det er det ingen grunn til. Når du åpner lokket på 
en hjertestarter, vil den fortelle deg alt du skal gjøre. Når du skal 
hjelpe en livløs person, ringer du alltid 113, og dermed har du også 

Røde Kors Løten Hjelpekorps

«Jeg driver ikke naturvitenskap når jeg ser på trær og skyer.

Da er det opplevelsen som teller»

Arne Næss

Godt nytt naturår, godt fjellår og godt hytteår! Vi i Løten Røde Kors 
Hjelpekorps fortsetter vår lange tradisjon med tilstedeværelse på 
Budor. Løten Røde Kors Hjelpekorps er det tredje største hjelpe-
korpset i Hedmark, målt i godkjente medlemmer. Vi jobber stadig 
med rekruttering og kursing av nye medlemmer. Under kan du lese 
litt om vår aktivitet i Løtenfjellet.
 
Vår beredskap
Vår beredskap på Hedmarksvidda vil fremstå slik dere kjenner den 
fra tidligere. Det vil si at vi så langt vi klarer minimum beman-
ner Røde Kors-hytta hver ferie og hver helg hele vintersesongen.  
I ferier vil hytta normalt være bemannet hele døgnet hele feri-
en. I helgene bemannes hytta fra fredag ettermiddag til søndag 
ettermiddag, hele døgnet. Når hytta ikke er bemannet er våre 
mannskaper i hjemmevakt og sånn sett aldri langt unna om noe 

Løten Røde Kors 
Hjelpekorps
Vakttelefon:  90 54 21 44

E-post: 
hjelpekorps@
lotenrodekors.no

Følg oss på facebook: 
@Løten Røde Kors 
Hjelpekorps

Løten Røde Kors -hytta:
Kuveien 1, 2340 Løten

Foto fra Røde-Kors-helgen 
2021 på Hamar. 
Foto: Røde Kors
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vi til å trykke på Røde Kors-knappen på panteautomat i butikk.  
Vær en pantehelt du også!

Vi setter stor pris på om det kun legges pantbare flasker og 
bokser i våre pantekonteinere og at søppel og glass/metall sor-
teres 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.

Røde Kors setter pris på det gode samarbeidet med hytte- 
eierforeningen som bidrar til økt beredskap og trygghet på Budor. 

Om dere ønsker å støtte vårt arbeid for trygghet og trivsel 
på Hedmarksvidda, kan dere benytte vårt kontonummer: 
1865.20.02435 eller vipps nr: 501548 

Vi gjør oppmerksom på at vi har fått ny epostadresse.

Vi ser frem til en flott vinter på Budor sammen med dere.

Vennlig hilsen alle oss i
Løten Røde Kors Hjelpekorps

medisinsk personell som bistår 
deg i bruken av hjertestarteren. 
En hjertestarter vil aldri gi støt 
dersom det ikke er nødvendig. 
Plakaten i dette medlemsbladet 
gir en oversiktlig fremstilling 
av livreddende førstehjelp med 
hjertestarter.

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 tomme kanner sammen 
med en pinne med hyttenummer før kl 17:00. Merk kannene med 
samme 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 søppelinn-
samlinga 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. Om du plutselig har kjørt forbi, oppfordrer 
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Faktura og medlemsskap

FAKTURA TIL DERE SOM ER MEDLEMMER:
Faktura for medlemskontingent for 2022 vil bli sendt ut til samtlige 
som har betalt kontingent i 2020/2021, fortrinnsvis som e-post 
eller dernest som vanlig brevpost.  

Dere som i år mottar fakturaen i brevposten, ber vi om at dere opp- 
gir e-mailadresse til www.lotenfjellethytteforening@gmail.com 
slik at nyttig informasjon kan sendes deg på en enkel og kost-
nadseffektiv måte.

NYE MEDLEMMER:
Ønsker du å bli medlem? Benytt vårt innmeldingsskjema på vår 
nettside: https://www.lotenfjellet.no/, gå inn på «Bli medlem» eller 
send en e-mail til: lotenfjellethytteforening@gmail.com
Vi vil sende deg en faktura. Medlemskapet koster kr 200.- og gir 
deg en rekke medlemsfordeler. Se oversikten på vår hjemmeside 
www.lotenfjellet.no gå inn på «medlemsfordeler».

STØTTE TIL LØTENLØYPER: 
I tillegg til kontingenten på kr 200, kan de som ønsker, betale inn et 
frivillig tilskudd til Løtenløyper. Bidraget vil bidra til å opprettholde 
det gode løypenettet i Løtenfjellet. Summen du gir, vil vi overføre 
ved årets slutt. 

MEDLEMSFORDELER for medlemmer i Løtenfjellet hytte- 
eierforening
Vi har gode avtaler hos Maxbo i hele Norge.
Sport 1 Superstore Olrud
Installasjonsservice AS Løten
Budor skitrekk
Gausdal landhandleri

Se avtaler på: www.lotenfjellet.no
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De som holder «hjulene i gang» 
på Budor

Hvor mye tenker vi på de som hver dag hele året utfører den 
daglige driften på Budor? 
For at all infrastruktur skal være i orden, og at Budor skal fremstå 
som et ryddig og hyggelig område, er det mye vedlikehold som 
må utføres. 

Det må blant annet utføres ettersyn og vedlikehold av vannpos-
ter, inngjerding for beitedyr rundt skitrekket, kontroll og service 
på skiheisen, reparasjoner av sykkelbanen, vedlikehold av koier, 
drift av Budor caravan, drift av skiheisen, løypekjøring og tråkke- 
maskinen i alpinbakken, service og vedlikehold av hele maskin-
parken inklusiv løypemaskin og tråkkemaskin, noe snørydding 
og mye mer.
 
Verksted / Garasjen på Budor
I forbindelse med forberedel-
ser til våre dugnader, har jeg 
vært heldig å få bli kjent med 
disse positive og fantastisk 
hyggelige «gutta» som har sitt 
daglige arbeid på Budor. 

Skrevet av:
Jan-Erik Andersen

De har sin base i garasjen / verkstedbygningen rett sør for den 
gamle avfallsplassen. Her er det verksted og parkering for løy-
pemaskiner og anleggsmaskiner. I verkstedet et det tilrettelagt 
for noe snekkerarbeid, og her produserer gutta «sykkellemmer». 

Løiten Almenning setter stor pris på den dugnadsjobben hytte- 
eierforeningen utfører. De bekoster alle materialer og de er be-
hjelpelig med utkjøringen.

Med arbeidsgjengen på Budor sin positivitet og kompetanse, 
går samarbeidet med utkjøring av stiplank og lemmer på en ut-
merket måte.
    

   
Det mest arbeidskrevende, og kanskje det mest synlige for oss 

hytteeiere, er tilrettelegging av gode skiløyper, og best mulige 
forhold for alpinister og for kjelkeaking. I vintersesongen ned-
legges det et enormt antall arbeidstimer. Maskinene er i gang fra 
tidlig morgenen, og ved kraftig snøfall hender det at man også 
må kjøre om natta.

De ansatte på Budor er meget allsidige og utfyller hverandre 
ved de aller fleste arbeidsoppgaver, men har spesialkompetanse 
innen sine egne arbeidsoppgaver.

Halve gjengen på plass i verkstedet. Fra venstre: Rune Lundby, Terje Nilssen, Øyvind  
Nordvold. Ikke til stede: Sigurd Skogen, Espen Søgård Evenes, Ola Bolstad.

Ny løypemaskin 
ankommet Budor. 
Terje Nilssen følg-
er nøye med.
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Øyvind Nordvoll
Driftsansvar for skiheis, og  
koordinerer arbeidsoppgaver.
•  Skitrekk
•  Maskinkjører skitrekket
•  Heisfører
•  Vannposter
•  Vaktmester leiligheter
•  50% ansvar Budor caravan

Terje Nilssen
Oppsynsmann
•  Jakt og utmarksoppsyn
•  Maskinfører løypekjøring

Rune Lundby
•  Vedlikehold koier
•  Maskinfører løypekjøring
•  Snekkerarbeid
•  Skogsarbeider

Sigurd Skogen
Nestleder skitrekk
•  Generelt vedlikehold
•  Sykkelbane
•  Heisfører
•  Kjører de fleste maskiner 

Espen Søgård Evensen
•  Maskinkjører løypekjøring
•  Alpint og skitrekk
•  Heisfører

Ola Bolstad
•  Skitrekk
•  Arrangementer
•  Maskinfører alpint
•  Personalansvar for innleide  
    til skitrekket 
•  Budor caravan
•  Koiedalen

Hytteeierforeningen er svært 
godt fornøyd med den servicen  
vi får, og retter en stor takk 
til dette uvurderlige arbeide 
disse gutta gjør.   
 

1.800.000
KIWI PLUSS-kunder!

NÅ

KIWI Løten, Stasjonsveien 8
KIWI Meierigården

Bli KIWI PLUSS- og Trumf-kunde  
og få 15% bonus på all fersk frukt 
og grønt og all ferskpakket fisk. 

Se kiwi.no

7-23
Man - lør
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Vedtekter for 
Hytteeierforeningen

Sist endret 22.02.2020

§ 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 til med-
lemmene skjer ved oppslag ved Gjestegården, og ved kunngjøring 
på facebook og www.lotenfjellet.no med minst 3 ukers varsel. 
Det kan i tillegg innkalles ved bruk av e-post der dette er praktisk 
mulig. 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

Løtenfjellet
Hytteeierforening

E-post: 
lotenfjellethytteforening
@gmail.com

Web: 
www. lotenfjellet.no

d)  Behandle styrets forslag til arbeidsplan for det kommende år
e)  Fastsette medlemskontingent for det kommende år
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 frammøtte 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 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 gjennom-
føre de målsettinger årsmøtet har vedtatt.
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.
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§ 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.

§ 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.

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 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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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

Totalleverandør av maling/
tapetsering og gulvlegging
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* Din lokale elektriker -
fornuftige priser og god service!

 

 

 Nyanlegg  Tavleverksted  Lysutstyr           
 Rehabilitering  Hytteinstallasjon  Automatikk

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

 
 
 
 
 
 

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 
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Nybygg, totalrehabilitering, service, vedlikehold
Varme, bad, sanitær, industri

ycror.no

Din totalleverandør 
av rørleggertjenester

Elverum | Hamar | Trysil 62 40 05 20

 

 

MYKLEGARD 
ÅNESTADVEGEN 2, 2340 LØTEN, Telefon 99009780  
ÅPENT 24 TIMER I DØGNET ÅRET RUNDT!   
- Innbytte og salg av gass, både i kompositt og stål, innbytte kompositt kr 349,-. 
- Sulten på vei til hytta? Ta med en real saftig Myklegard-burger, Løtens beste fra kr. 98,-. 
- Bilen skitten etter fjellet? Vi har en meget bra vaskemaskin med vask fra 199,-. 
- Trenger du ferske bakevarer eller mangler noe til frokosten? Vi har nystekte bakevarer hver           
dag. Vi har også et utvalg av rundstykker osv.  
- Vi har ad blu/avgiftsfri diesel og 98 bensin. 

-.    
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Budor Hytteutleie 
ordner utleien for deg

10.000 gjestedøgn i år 2022
Internasjonal markedsføring

Bedriftskunder 
Digital gjesteguide
Betalingstjenester

Gjesteservice
Eierservice

Utvask/sengetøy/håndklær

Budor Hytteutleie 
ordner utleien for deg

Vi ordner alt!
Du som hytteeier bestemmer helt selv 
når og hvor mye du ønsker å leie ut

Det er ingen faste kostnader knyttet til utleien. 
Om du ikke leier ut, koster det ingenting

Har du bekreftet utleie av hytta for en periode kan du ikke senere 
kansellere etter at gjesten har reservert

Vi markedsfører hyttene på internasjonale markedsplasser og håndterer 
reservasjon, gjestekommunikasjon, betaling og utvask

Som utleier beholder du 60 % av inntektene vi skaffer

RESERVER

RESERVER

RESERVER

RESERVER

RESERVER

Hvordan komme i gang?

RESERVER

RESERVER

RESERVER

1. Kontakt oss 2. Befaring/foto 3. Signer avtale
+47 950 99 676

post@budor-hytteutleie.no
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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

Retningslinjer for gjerding
I forbindelse med utarbeiding av områdereguleringsplan for Budor Sør er det ut-
arbeidet forslag til bestemmelser (og veiledning) for inngjerding av fritidsboliger. 
Forslag til bestemmelser har vært ute på bred høring, og disse vil også bli benyttet 
som prinsippielle føringer for behandling av søknader om gjerding i andre områder 
med fritidsbebyggelse på Budor. 

Hovedhensikten med begrensning på inngjerdet areal er at hytteområdet skal framstå 
som et område hvor mennesker og dyr skal kunne ferdes fritt mellom bebyggelsen. Dette 
er en type hytteområde som ligger midt inne i et større naturområde, og en ønsker 
ikke at området skal framstå som en større barriere enn nødvendig. En ønsker også at 
området skal skille seg fra et typisk villaområde. 

Det er i hovedsak sau som beiter i områdene ved 
Budor, og gjerdebestemmelsene er derfor innrettet et-
ter dette. Sauen tiltrekkes av grasareal og muligheter 
for le (sol/regn). Med andre ord bør en prioritere mest 
mulig naturtomt og sørge for at inngjerding hindrer 
tilgang til viktige menneskelige oppholdsarealer (inn-
gangsparti og solrike områder inntil bygg og terrasser). 

Det er viktig at de gjerdene som settes opp ikke medfører fare for vilt eller beitedyr, 
og det tillates ikke bruk av midlertidige gjerdeløsninger (eks. flyttbare stolper med 

tau/nett/strømbånd). 

Gjerder/ flaggstenger/ frittstående portaler/ levegger
• Flaggstenger, frittstående portaler eller frittstående levegger tillates ikke på den 

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

• Det tillates maksimalt 50 løpemeter gjerde pr. fritidseiendom. Gjerde skal plasseres 
som en naturlig forlengelse av/tilknyttes eksisterende bygningsmasse. Inngjerding av 
inngangsparti og parkering skal prioriteres. Rekkverk rundt terrasser samt porter 
regnes som en del av gjerdet.

• Det må sendes inn søknad til kommunen. Tiltaket må også nabovarsles.
• Områder mellom fritidsboliger skal ha fri ferdsel for beitedyr og mennesker. Stier og 

tråkk skal opprettholdes.
• 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.

• Gjerde skal være permanent og harmonere med fritidsboligen og øvrig bebyggelse 
i området når det gjelder farge og utforming. Lyse eller skarpe farger tillates ikke. 
Det tillates ikke midlertidige gjerdeløsninger. Gjerdet skal ha en mest mulig åpen 
løsning. Gjerder skal utformes slik at risikoen for at lam setter seg fast minimeres. 

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

Estetikk:
• Utform gjerdet som en kombinasjon gjerde/levegg rundt inngangsparti og solrike/

lune uteplasser/terrasse (-er).
• Bruk bebyggelsen som en del av inngjerdingen. Planlegg gjerne ny bebyggelse med 

tanke på inngjerdingsløsning.
• Benytt gjerde som harmonerer med arkitekturen mht. form og fargebruk. Det skal 

benyttes samme farge på gjerde og stolper.
• Bruk inngjerding til å lage en hyggelig port/adkomst mot hovedinngangen.
• Gjerdet bør ha en mest mulig åpen (transparent) løsning. Skigarder har sterke røtter 

i tradisjonsbebyggelse, men vil ofte framstå som tette vegger og bli dominerende i 
tett hyttebebyggelse. I tillegg er skigarder normalt høyere enn det som er nødvendig 
for å holde beitedyr (sau) ute.
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Årsmøte i Løtenfjellet 
hytteeierforening

Årsmøte avholdes i klubbhuset til Nordbygda / Løten ski 
ved skistadion, lørdag 26. februar 2022 kl.15:00
Innkallingen til medlemmene er gjennomført i henhold til  
vedtektenes § 4: Med oppslag ved Gjestegården, og ved  
kunngjøring på facebook, og www.lotenfjellet.no med minst  
3 ukers varsel.

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 2022
6.  Medlemskontingent for 2023
7.  Styrets forslag til budsjett for 2022
8.  Eventuelle innkomne saker
9.  Valg

Forslag til årsmøtet skal sendes styreleder på mail til 
adressen: lotenfjellethytteforening@gmail.com 
minimum 14 dager før møtet.

Etter årsmøtet vil Grethe Olsbye, fra Sirkula IKS, orientere 
om avfallshåndteringen for Budor. Det vil her bli anledning til 
å stille spørsmål, og å komme med gode innspill om mulige 
forbedringer.  Det vil også bli presentert aktuell informasjon 
fra Løten Almenning.

Velkommen til årsmøte!

Hilsen styret

Forsidefoto: Jan-Erik Andersen. 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?


