
LØTENFJELLET HYTTEEIERFORENING 

ÅRSMELDING 2022 

 

Styret  

Leder:  Jan-Erik Andersen 

Sekretær:  Mari Tosterud 

Kasserer: Aud Norstad 

Styremedlem: Marit Schjerpen 

Styremedlem: Randi Bjerke 

Varamedlem: Ola Brevig 

Varamedlem:  Aud Olsen 

 

Andre oppgaver: 

Valgkomiteen har bestått av: Odd Kristian. Aas, Torhild Linholt og Jan Olav Øverby. 

Revisorer: Randi Skårholen og Rønnaug Sagbakken valgt.  

 

Styremøter: 

Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden; i februar, april, juni og desember. Ellers har mye av 

kommunikasjon og planlegging i styret foregått via elektronisk post og telefon. 

Styret har arbeidet med følgende saker: 

• Oppfølging av årsmøtesaker og innkomne saker i løpet av året 

• Informasjon 

• Kommentarer til utbyggingsplaner/reguleringsplaner i Løtenfjellet.  

(reguleringsplan for Norsvin Delta ved Brattbakken i Løten) 

• Kommunikasjon med Løiten Almenning vedrørende  

o Videreutvikling av Budor slik at området styrkes også som sommerdestinasjon. 

o Bekymring rundt koier(seterbygg som er i svært dårlig forfatning 

o Gapahuken på Svaen som er i svært dårlig forfatning og ønske om å erstatte denne 

gapahuken inkl benker/bord. 

o Eierskap til gapahuker i Løtenfjellet  

o Fjerning av buskfuru på Svaen 

o Muligheten til oppgradering av sti/traseer for sykling 

o Scooterløype ved Dugnaden 

o Vann og avløp til Budor Nord 

o Utfordringer med vannkvalitet på Budor Nord 



o Trafikksikkerhet i Budor sentrum 

o Utvide parkeringskapasiteten øverst på Ruskåsen 

o Styreleder har hatt dialog med Løiten Almenning for å holde styret oppdatert om 

Almenningens planer i Budor-området. 

 

• Dugnader 

• Medlemsverving (laminerte infoplakater med QR kode hengt opp + på facebook)  

• Svart ut media 

• Samarbeid med Budor Gjestegård, HHT og Løtenløyper 

• Representasjon i styret for Løtenløyper 

• Medlemsbladet 

• Oppdatere foreningens vedtekter 

• 15.500 kroner er gitt til Røde Kors etter søknad  

• Støtte til Løtenløyper i 2022 kr 10.000 

 

Informasjon fra hytteeierforeningen skjer via: 

Facebook (Løtenfjellet Hytteeierforening)  

Hjemmesiden (www.lotenfjellet.no), administrasjon er satt ut til Printex på Hamar  

E-post: lotenfjellethytteforening@gmail.com   

Medlemsblad som deles ut på arrangementer hytteierforeningen deltar/arrangerer og ligger i 

postkassa ved parkeringsplassen foran Gjestegården og i en kasse til høyre for inngangen til 

Gjestegården. 

 

Medlemsutvikling: 

Innbetaling av kontingenter har vært varierende, fra ca. 380 i 2015, 620 i 2016, 470 i 2017, 461 i 

2018, 564 i 2019, 407 i 2020 og 440 i 2021, 417 i 2022.  

Totalt er det ca 1250 hytter og 135 caravaner i området. 

 

Faktura sendes ut på e-post eller som brev i henhold til våre medlemslister.  
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Medlemsaktivitet: 

Familiedag i Koiedalen med påfølgende medlemsmøte ble gjennomført 8. oktober 

Middag og akevittforedrag av Gotmar Rustad på Budor Gjestegård 25 november 2022.  

 

Dugnader: 

For sjette året på rad avholdt vi dugnader med utbedring av stier.  

28 mai var deltok 8 personer med å legge plank mellom Fura og Bårdsætra (brobygging, kvisting og 

lagt ut lemmer)  

30 juli deltok 11 personer når vi la klopper mellom Bjørkvolla og Veslesvaen  

Materialer ble bekostet av Allmenningen. 

 

Medlemsfordeler: 

Det er ingen nye avtaler inngått, for eksisterende avtaler se foreningens hjemmeside: 

www.lotenfjellet.no  

 

 

Styret takker alle som har støttet Hytteeierforeningens arbeid gjennom året som er gått. 

Årsmeldingen signeres også av varamedlemmer da de har deltatt på lik linje med de øvrige 

styremedlemmene.  

 

Jan-Erik Andersen  Mari Tosterud  Randi Bjerke  

 

Marit Schjerpen  Aud Norstad   

 

Aud Olsen (vara)  Ola Brevig (vara) 

 

 

 

http://www.lotenfjellet.no/

