
Oppsummering etter medlemsmøte 08.10.2022 

 

1. Informasjon om «Friske opplevelser» v/ Amund Hagen Kristiansen: 
Møtet startet med en kort informasjon om hva Friske opplevelser tilbyr av aktiviteter på 

Budor / Løten. 

2. Styret informerer om aktiviteter v/ Jan-Erik Andersen. 
Aktivitetene er avholdt i henhold til aktivitetsplanen vedtatt på Årsmøte. 

 

Dugnader 30.mai i Furadalen, og 30 juli på stien mellom Bjørkvolla og Veslesvaen.  

Erfaringer av dugnad:  

Godt samarbeid med Løiten Almenning. LA kjøpte materialer. Vi fikk benytte verkstedet for 

produksjon av lemmer, og vi fikk disponere redskap for å kjøre ut lemmer (scooter og henger). 

Det er sosialt med dugnad, men det er få som stiller. Hva gjør vi? 

Tilbakemelding på at vi ikke bør ha dugnad i fellesferien. 

 

Det er behov for å oppgradere traseen mellom Målia og Kveådammen. Ønske er å lage en 

sykkeltrase her, men så langt har vi fått nei fra Stadsforvalterens miljøvernavdeling til dette. 

Det ligger imidlertid klopper der i dag, og det er signaler om at vi kan «oppgradere» disse. 

Følger opp dette sammen med DNT. 

 

Gapahuker.  

Det er behov for en avklaring på eierskap og ansvar for vedlikehold av gapahuene på Svaen 

og i Ruskåsen. 

Hvem er formell eier av gapahukene? (Svaen og Ruskåsen) Finnes det avtaler om ansvar og 

vedlikehold? 

 

Samarbeid ved arrangementer. 

Løiten Almenning v/ Hilde Fischer deltok på deler av styremøte i juni. Det ble sett på 

årshjulet for LA. Hilde etterspør ønsker og innspill fra hytteeiere / brukere av Budor. 

Hytteeierforeningen og LA ser positivt på samarbeid ved arrangementer. 

 

Bekymringsmeldinger til Løiten Almenning 

Det er sendt noen spørsmål og bekymringer til LA vedrørende:  

• Koier og seterbygg i dårlig forfatning 

• Gapahuker 

• Området på Svaen gror igjen 

• Oppgradering av sti og sykkeltraseer 

• Ønske om scooterløype nord for Dugnaden 

• Vann og avløp Budor Nord. Dette er en sak i styret jobber med. 

 

Høringssvar til kommunen 

Styrets håndtering av høringssvar på reguleringsplaner. 

 

Medlemsverving 

Styrets arbeid ved medlemsverving: 

 



Løten kommune 

Kontakt med Løten kommune om vannkvalitet og kokevarsel, og mulighet for bruksendring 

av fritidseiendom. 

 

Henvendelser fra medlemmer om manglende strømstøtte: 

Hva er Hytteeierforeningen sitt offisielle syn på denne saken? 

Enighet om å følge Norsk hytteforbund sitt forslag er støtte til inntil 5000 kw pr. måned totalt 

for bolig og fritidsbolig. 

Det er mulighet for å søke om dette til Løten kommune. 

Se info fra Løten kommune på hjemmesiden vår. 

 

Sosialt samvær og Akevittforedrag 

25.november arrangeres hyggekveld med akevittforedrag av Godtmar. 

 

 

3. Informasjon fra Løiten Almenning v/ Endre Jørgensen 
Informasjon, og noen svar på Hytteeierforeningens bekymringsmeldinger. 

 

Budorvegen etter oppgradering: 

Kvaliteten etter asfalteringen er ikke som forventet. Det blir lagt på nytt lagt til våren samt 

merking av veiskulder. 

 

Svaenlivegen, ved parkeringsplassene, blir lagt om så snart det kommer svar fra kommunen. 

Dagens veg gjennom parkeringsplassene blir gangveg.  

 

Vann og avløp Budor Nord. Saken står litt i stampe på grunn av sykdom hos saksbehandler i 

kommunen. 

 

Koier/seterbygg som er i svært dårlig forfatning. 

LA er grunneier, men andre som eier husene. LA ønsker en smidig løsning slik at alminnelig 

ferdsel fortsatt kan opprettholdes. De vil se nærmere på dette. 

 

Gapahuker Svaen og ruskåsen. Her er det uklarheter i hvem som formeldt er eier av disse 

byggverkene. Det må det søkes kommunen om byggetillatelse for etablering av nye 

gapahuker. 

Ved gapahuken på Klekkefjellet er det en bålplass, men det må medbringes ved på grunn av 

at all vegetasjon er fredet. 

 

Buskfuru på Svaen. Miljøvernperson i kommunen bør kontaktes før arbeidet med fjerningen 

igangsettes. Dette på grunn av krav om innlevering på godkjent mottaksplass. 

 

Sykkeltrase fra Målia til Kveådammen. Det ble sagt nei fra Statsforvalteren til gruslegging, 

og det arbeides for andre løsninger. Ordfører i Løten og Hamar er forespurt om de vil ta 

dette opp med statsforvalteren. 

 

Planer om frisbeegolfløype i skianlegget. 

 

Reguleringsplan for området ved gjestegården – Budor sentrum er i gang med en  



Trafikksikring med ski-bro eller kulvert ved kryssing av løyper er ikke avklart på grunn av 

økonomiske forhold.  

 

Ingen ny infrastruktur på nye felt før eksisterende tomter er solgt. Salg av hytter stilnet av i 

vår.  

 

Øverste p-plassen på Budor nord blir utvidet, men ikke i år. 

 

Norsvin Delta: 

Arbeidet har startet. Anlegget vil ikke påvirke hytteområdet ved Budor negativt. 

 

 

Gjestegården og Eventlaget: V/Espen Bjørkheim:  
 

Eventlaget Budor – avdeling av Eventlaget. 

Orienterte om oppstarten av virksomheten. Antall gjester varierer. Vil se an behovet for 

åpningstider, Skipuben er en suksess. 

 

 

Budor Hytteutleie v/ Tormod Tvinneriem . 
Orienterte om virksomheten. Det er behov for flere utleiehytter på Budor. Det blir nå lagt på 

strømgebyr i tillegg til vanlig leie. Før har strømmen vært inkludert. 

Budor Hytteutleie organiserer alt i forbindelse med utleien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


