Slåtten hytte- og velforening 27.03. 2017

Årsmelding 2016 – Slåtten hytte- og velforening
Medlemskap i Slåtten hytte- og velforening – Vi hade 111 medlemmer ved årsskiftet, 100 av
dem har oppgitt e-postadresse. Styreverv og andre verv se referatet fra årsmøtet 25. mars
2016. Det har vært enkelte eierskifter i området i løpet av året. Nye hytteeiere og flere som
ikke er medlemmer, er kontaktet. Nye hytteeiere, flere medlemmer!?
Kontingentinnbetalingen og Regnskap 2016 – Frist for betaling av årskontingenten var 1.
juni, kroner 600 til konto 1624.20.14948. Etter et par purring betalte alle innen årsskiftet.
Slåttenrennet ga overskudd på kr 7.743. Egenkapitalen per 31.12.2016 kroner 62.503,10.
Dugnaden 3. september vel gjennomført! Tjue arbeidsomme deltakere gjorde en
kjempejobb høstlørdagen i godværet. Stor takk til hver og en! Langt bedre framkommelighet
sommerstid fra parkeringsplassen øverst på Slåtten. Se bilder og kommentarer på Facebook.
Styret ønsker å fortsette slik legging av plankesti mellom veiene i hytteområdet ovenfor
Knausen, inne i Tørrskodd’n og i stien ved Karusstjern mot Nørdstelisetera. Dessuten trengs
en løypemaskin- og scooterbro over Åborbekken i traseen ned mot Gilleberget.
Ny kommunedelplan for Synnfjell syd vedtatt 18. oktober 2016. Plandokumentene kan sees
på www.nordre-land.kommune.no . Hytteutbyggingsområder er lagt i øst ved Langhaugen
og i Slåtthaugen i hellingen vest for Slåtten seter. Utbyggere forventes å ta medansvar for å
etablere skiløyper i utbyggingsområdene. En mengde forskjellige fortidsminner finnes i
skogskråningene mot snaufjellet. Kommunen tar sikte på å utvikle deler av disse
kulturhistoriske stedene for opplevelser og kunnskap om områdets bruk og historie.
Fylkesvei 186 utbedret – Statens veivesen Region øst grøftet og asfalterte flere strekninger
av fylkesveien fra Fagerlund til Hugulia. En god del gjenstår, men det er stedvis blitt bedre
kjøreforhold. Vi og flere sendte i april en skarp henvendelse om utbedring. Det rettes en takk
til veimyndighetene, men vi venter at standardhevingen av veistrekningen fortsetter.
Strømprosjektet til 31 hytter og tomter stoppet tidlig i høst pga. streiken i EL og IT
Forbundet. Anlegget med to hovedfordelingskabler og tre av fem fordelingsskap nordøst for
Slåttenvegen ble ferdig, og hyttene i øvre del fikk strømmen tilkoplet før nyttår. Resterende
graving, etablering av to skap og framføring til resterende hytter ventes å bli fullført til
våren/forsommeren. Styret hadde flere innspill overfor VOKKS og grunneierne underveis og
bidro slik til framdrift av anlegget.
Styret arbeider videre i kontakt med VOKKS og grunneierne for å få tilbud om strøm også til
hyttene som gjenstår etter nåværende prosjekt.
Positiv kontakt med EL-firmaer for installering i hyttene. Minst tre lokale firmaer har hatt
oppdrag på hytter i området.

Løypemaskinen og drift av løypene - se løyperegnskapet som følger med årsmøtepapirene.
Ustabil kjøring i deler av vinterferien grunnet maskinskade. Styret mener det bør kjøres
løyper til helgene torsdag kveld eller tidlig fredag, siden å ta langhelg er blitt mer vanlig.
Tidigløype Hugulia til Slåtten i drift. Mye masse er flyttet med maskinkraft for å utbedre
skitraseen i Hugulia i høst. Noe snø omkring 20. november og tidligløypa over Hemflæen til
Slåtten ble kjørt, slik planen var. Ellers var det dårlige snøforhold det meste av forvinteren.
Ny løypetrase Slåtten – Langhaugen må etableres etter hvert som mer av veien der brøytes.
Torpa Idrettslag skal sørge for nødvendig kontakt med kommunen og grunneierne, men
rydding må bli fellesinnsats når den tid kommer.
Sammenbinding av Synnfjellløypene i øst, fra Slåtten/Tverråa til Åssetera arbeides med via
kommunen. Dette og rydding av trase bør prioriteres!
Kommunens tilskudd 2017 til brøyting av løypene i våre områder var kroner 119 200.
Kommunen deler ut en million kroner, og bare to andre lag får mer. Giroer for bidrag ble
utdelt i påsken, vår konto 1624.20.14948. Flere gi ellers direktetilskudd til løypelaget. Se
løyperegnskapet og www.huguliavel.no – Styret undersøker mulighet for bruk av Vipps.
Norsk Tipping, Grasrotandelen i 2016 har gitt løypelaget kroner 144 057. Bak denne
spillinnsatsen står 216 spillere! Registrer deg på Norsk Tippings Grasrotandelen! :
www.norsk-tipping.no org. nr. 971305835 Hugulia velforening.
Skiltprosjektet i kommunen for løyper og stier er påbegynt nordøst i Synnfjell. Det tar tid å
skaffe grunneieravtaler og midler til prosjektet. Hugulia velforening har allerede gjort mye
med godkjente skilt de siste åra. Videre merking i våre områder kommer etter hvert som
økonomien tillater – vi må da ta et tak! Stien fra Karusstjern via Nørdstelisetera håper vi å få
som T-merket sti helt fra veien og tjernet i vårt hytteområde.
Hytte & Fritid fra Norges Hytteforbund på e-post er videresendt til medlemmene, nummer
3 i november. Det er nytt at vi får videresende bladet til alle medlemmene. Medlemmer uten
e-post vil ikke kunne få dette tilbudet.
Hjemmesiden vår på Facebook: Slåtten hytte- og velforening – Lukket gruppe –
Medlemmene oppfordres til å bruke Facebook til mer info i skrift og bilder!
Årsveiavgiften for Hølivegen for de som bare bruker brattbakken til/fra butikken er blitt kr 500, men styret
vil be om at beløpet reduseres noe for denne korte veistubben. – Utfylt giro fås i butikken, eller nettbetaling
til konto nr. 0530.50.08917 v/ Monica Engevoll, Liaveien 188, 2880 Nord-Torpa.
MUSH Synnfjell: Et årlig nyttårsevenement i Nord-Torpa første helg i januar med start og mål ved Spåtind
Sport Hotell – Elgsmyra tidlig ettermiddag og i kveldinga rast på sjekkpunkt Halden ved Liavegen i bygda.
Kjempestort oppbud av hundespann og publikum. Verdt å oppleve!

Se Facebook: Nørsteslien landhandleri – BRUK NÆRBUTIKKEN VÅR !

