I tillegg til årsmøte var det tre informasjonsaker:
1. Før årsmøtet startet presenterte Bjarne Kjøs Nordbygda/Løten ski. https://nlski.no/
2. Etter årsmøtet fikk vi informasjon fra Sirkula ved Grethe Olsbye.
Hennes presentasjon og tilsendte svar på spørsmål vedlegges, så det er hovedsakelig
innspill fra møtet som refereres:
•

•

•

Det er ikke alt som kan leveres ved avfallsanlegget ved Brattbakken, men alt som
ikke kan leveres her kan leveres på gjenvinningsstasjonen på Heggvin eller i
Kretsløpsparken på Hamar som er åpen (tirsdag-lørdag)
Vi oppfordres til å sortere mer, nå er for mye usortert. De gjennomførte plukktest
etter høstferien 2021: 31% av restavfallet er faktisk restavfall, resten burde vært
sortert. Mye av det usorterte er matavfall.
Forbedrede tømmerutiner
o Matavfall tømmes mandag etter begge vinterferieukene.
o Plast: skal tømmes rett før og rett etter vinterferien
o Ekstra tømminger søndag på de andre avfallstypene
o De fra Sirkula som tømmer en type avfall skal sjekke om de andre typene
avfall nærmer seg fulle, så disse kan tømmes ved behov.
o Det er følere i beholderne så Sirkula kan følge med på om det nærmer seg
fullt. Beholderne fyller seg svært raskt på dager når veldig mange drar hjem
samtidig, og de rekker ikke å få varsel fra følerne. De ønsker derfor å sette
opp skilt med kontaktinformasjon til den som har vakt som kan brukes for å
varsle om tømmebehov.
o De kan vurdere ekstra kontainere etter vinter-, jul- og påskeferie, men dette
vil raskt medføre at søpla ikke sorteres.
o Det skal settes opp kamera, så Sirkula kan følge med på mengde avfall
utenfor beholdere (indikasjon på tømmebehov).
o Søppel som gjensettes som ikke kan kastes i beholdere (som malingsspann
og møbler) må hentes spesielt, noe som medfører ekstrakostnader.
o Det kom innspill på at man ønsket å ha samme type beholdere ved siden av
hverandre, nå er det nok noen som ikke tenker over at det finnes en
tilsvarende beholder på andre siden og dermed setter søpla utenfor
beholderen om den er full.
o Personalet på Heggvin fikk skryt for å være hyggelige og serviceminded.
o Det kom ønske om infotavle med info om
▪ Kontaktinfo til vakt i Sirkula
▪ Hva skal kastes i de ulike beholderne (eks at ikke flytteesker skal i
papiravfall)
▪ Åpningstider på Heggvin og Hamar
o For de på Bårdsætra, ønsker de en kontainer ved bommen..
På spørsmål om lavere renovasjonsavgift for de med lite avfall, ble det
opplyst at det ikke er tillatt med differensiert renovasjonsavgift.
o Ønske om en mulighet for å sette fra seg malingsspann ol. Dette finnes andre
steder i Sirkulas område, og innspillet tas med tilbake for vurdering.
o Ønske om utvidet åpningstid på Heggvin (åpent veldig få lørdager).

o
o
o

o

Ønske om å få med informasjon om avfallsstasjonene og åpningstider på
foreningens hjemmesider.
På Hamar er det adgangskontroll, Sirkula skulle komme tilbake med
informasjon om hvordan dette best løses for hytteeiere.
Det har blitt en økt belysning fra Heggvin i mørket (lysforurensing). Dette skal
følges opp av Sirkula etter møtet (skyldes trolig en ny hall som ikke har fått
riktig lysregulering). Lysene på Heggvin er påskrudd lenger enn åpningstiden
da det kommer biler til anlegget også utenom åpningstidene, men på sen
kveld og natt skal det være avskrudd.
Brune poser (matavfall) finnes ved dunkene + på gjestegården.

3. Informasjon fra Endre Jørgensen, Løiten allmenning
o Vedr. omlegging av Svaenlivegen fra Budorvegen opp til skiutleia. Det ligger i
planen som er vedtatt- dette gjøres til sommeren, det som er bilveg blir
gangvei.
Skibru-planfri kryssing: ser på løsninger og muligheter og kostnader, men
planlegger å få dette til for å bedre trafikksikkerheten. Kan ikke angi
tidspunkt.
o Parkeringsplasser Budor Nord. De jobber med å utbedre parkeringsplassene,
øke kapasiteten og skilte. Det er en del tilreisende som benytter plassene
som er tiltenkt hytteeiere som ikke har egne plasser/ikke har brøytet bilvei til
hytta.
o De fortsetter med å utbedre veiene i området.
o Fart i Budor sentrum: det blir 40 sone i hele Budorområdet. De mottok
skiltene i høst, men pga dårlig kvalitet måtte skiltene returneres. Nye skilter
kommer opp på forsommeren når telen går.
o Området med utbygging har vært mye preget av anleggsarbeid siste
månedene, mye av dette blir ferdig når vi har lagt våren bak oss (skyldes
etablering av infrastruktur).
o Furadalsvegen mellom innkjøringen til nytt hyttefelt og Enerstubben er
planlagt stengt med bom, men dette forutsetter god løsning for nødetater.
Det kom innspill på møtet at deler av vegstrekningen på Budor ikke var i de
digitale kartløsningene, noe som medførte at bla. Ambulansen ikke får riktig
kjøreanvisning i Furadalen. Endre Jørgensen følger opp dette slik at
ambulansen bruker korteste vei og man ikke risikerer at de stanses ved
etablering av bom.
o Vedr. utviklingen av Budor sentrum: det oppfordres til å spille inn,
reguleringsplanen er under utvikling. Noe av det første det tas tak i er
Gjestegården, det vil alltid være en gjestegård i sentrum, men det blir nok
ikke oppstart med bygging/renovering i 2022.
o Vann og kloakk til Budor Nord. Vedtak for løsning ligger hos Løten kommune,
og ingenting er vedtatt ennå. Løten allmenning, et konsulentselskap og
kommunen ser på mulige løsninger og kostnader. Det må gjøres en
barmarks-inspeksjon før alternative løsninger med kostnader kan foreslås.
Planen er at man i løpet av høsten kan ha noe mer håndfast som det kan
være verd å ha dialog om.

o
o

Det gis ikke tillatelse til tett tank for de som ikke har vinterveg, men en
fremtidig tilkopling til vann og avløp forutsetter ikke biladkomst om vinteren.
Internett/TV. Årsaken til feilen i vinterferien var at en fiberkabel var pigget av
i Løten sentrum, så mange flere enn hytteeierne hadde ikke nett. Budor
valgte en «borettslagsløsning» av kostnadshensyn når fiber skulle trekkes så
lang og dette medfører at man ikke får kompensasjon ved slike brudd. Det
kom innspill fra møtedeltagerne om at nettet var tregt når det var mange på
hyttene sine.

