
Våsjøen Hyttegrend 

Årsberetning 2018-2019 

 

 1. Etter årsmøtet 2018 har styret bestått av: 

Styreleder  Arne Finn Brekke 

Nestleder  Gina Marie Brendløkken 

Kasserer  Steinar Aaen 

Sekretær  Grete Krangsaas Haaland 

Styremedlem  Anders Halstenstad 

Varamedlem  Lisbeth Blikset 

 

Revisor: 

Marianne Grimstad Hansen 

 

 

Veg- og vedlikeholdskomité 

Eivind Elvebakken 

Dag Floberghagen 

Bård Erik Thorsen 

Olav Fløttum 

 

Turkomité: 

Oddmund Rustbakken 

Arne Blikset 

Ena Brekke 

 

Påskeskirennskomité: 

Berit Eidstuen 

Odd Rybakken 



Grethe Eng 

 

Valgkomité: 

Gunnar Slåsletten 

Jon Blikset 

Mari Linn 

 

 

 2. Regnskap og økonomisk resultat 

Sparebanken 1 regnskapshuset Østlandet A/S avd. Moelv fører regnskapet. 

 

Brøyteutgiftene i regnskapsåret  ble på  kr.314 469.- 

Disse var budsjettert  med kr.275 000.- så dette ga et underskudd på                      

kr. 39 469.— 

 

Regnskapshonoraret ble på kr. 20 625.- mot budsjettert kr. 12 000.-. 

Parkering på Svarthaugen ga en merinntekt i forhold til budsjett på kr. 10 063.- 

og vi brukte bare kr. 2 105.- på vedlikehold av vannpumper mot budsjettert  kr. 

25 000.-. 

 

Med en del mindre avvik på andre poster ga dette et underskudd for 2018/2019  

på kr. 6 084.-   mot et budsjettert overskudd på kr. 2 261,-. 

 

Våsjøen Hyttegrend har kr 512 131,89 på konto. 

 

 3. Medlemssituasjonen. 

Våsjøen Hyttegrend består av 166 medlemmer.    

Vi oppfordrer alle til å betale kontingenten  når regningen kommer så vi slipper å 

sende ut purringer. 

 

 4. Styrets arbeid 



Styret har hatt 2 styremøter.  I tillegg har vi hatt mye kommunikasjon via e-post, 

og styreleder har løpende orientert styret om hans kommunikasjon med ulike 

samarbeidspartnere. 

 

 5. Saker dette året 

 5.1  Interne veier. 

Vi har brukt kr. 63 023.- på veivedlikehold dette regnskapsåret. 

Det er blitt gruset, skiftet stikkrenner, tatt opp grøfter osv. 

Det er også satt opp strøkasser på noen plasser. 

Komiteen utfører også en god del vedlikeholdsarbeid selv og gjør en meget god 

og viktig jobb for oss alle. 

 

Kantklipping ble vurdert men utsatt til høsten 2019. 

 

Vil også minne om følgende når det gjelder brøytestikker. 

« Brøytestikkene skal  plasseres 20-30 cm fra veibanen og helle utover. 

Hvis det er noe spesielt som kommer nærmere kjørebanen for eksempel stener 

eller stubber settes opp dobbelt med stikker for å markere at det er noe som 

brøyterne må ta hensyn til. « 

 

 5.2 Østfjellveien 

Det kommer ny bom i løpet av sommeren/høsten 2019. 

Dette er ikke tradisjonell bom men en fotoboks. 

For de som har kort og har betalt depositum vil en få tilbake dette og ogå for 

turer på kortet som ikke er benyttet. 

Det vil komme nærmere opplysninger om dette på vår hjemmeside. 

 

     5.3 Brøyting 

Egil Stalsberg har sagt opp som brøyter etter svært mange år. 

  Dette gjelder både Østfjellveien og våre interne veier. 

  Han fikk et gavekort på kr. 1000.- som takk for meget god jobb. 

 



 Lars Hjelmstadstuen vil sammen med sin far Ola ta over. 

 Brøytingen vil som tidligere være i henhold til : 

 «Retningslinjer for snøbrøyting i regi av Våsjøen hyttegrend» vedtatt på        

årsmøtet  23.08.2015. 

De har brøytet i mange år sammen med Egil og vet derfor godt hva dette dreier 

seg om. 

Dette blir en god løsning. 

 

           5.4  Rapport fra Sti- og turkomiteen. 

Det ble i 2017 ryddet en sti fra Søkkelia langs Skinnfjellet i retning hytta til Kjell 

Lokvam. Videre arbeid med denne ble ikke mulig i 2018  pga brannfare.  

Håper at dette kan bli fullført i løpet av høsten 2019. 

Det ble også gjort forsøk på å finne igjen en gammel sti fra Baulstulen til 

Bjørtjernet. 

Stien var borte og det var mye kratt så det ble en umulig oppgave. 

Postkasser med bøker er plasser på Svarthaugtoppen og Våsdalsknappen. 

Stien fra Steinåsen til Moksa er ferdig merket. 

 

           5.5 Påskeskirennet  

Dette er et fint  og populært arrangement og komiteen gjør hvert år en meget god 

jobb med å skaffe premier og en flott gjennomføring av skirennet. 

 

           5.6  Vannpumper  

Svein Ørslien har nummerert og  sjekket alle de 15 vannpumpene som er i 

området. Pumpen innerst i Steinåsen er demontert 

 Alle virker teknisk men det er meldt om lite vann i enkelte av pumpene, dette vil 

bli fulgt opp etter hvert.  

Hvor mange pumper må vi ha i Våsjøen Hyttegrend.? 

 

           5.7  Mobilmast. 

           Telia har nå montert sitt utsyr i mobilmasten.  

 

 



           5.8 Skilting til hyttene. 

Vi har vært i kontakt med Øyer kommune gang på gang og også sendt purringer 

men å skaffe disse skiltene virker som en håpløs oppgave. 

Kanskje vi skulle kjøpe skilt selv? 

 

     5.9 Grasrotandel Norsk Tipping 

Våsjøen Hyttegrend er registrert og vi håper at flest mulig benytte dette.  

Vi har fått utbetalt kr. 1593.- fra Norsk Tipping. 

 

     5.10 Båter som ikke er i bruk 

Vi har anmodet om at båter som ikke er i bruk blir fjernet. 

Disse kan leveres gratis på Glør, Lillehammer. 

 

   6.0  Felling av skjørtegran. 

Dette er betraktet som verneskog (over 800 m.) og en må derfor ha spesiell 

tillatelse. 

De som ønsker å felle disse bør derfor ta kontakt med: 

Almenningsbestyrer Per Magne Bryhn i Øyer allmenning  tlf. 91759429. 

 

 7.0 Fisking med garn og oter  i Øyer Statsallmenning for utenbygdsboende

  

 For første gang i historien er det åpnet for dette, men i svært begrenset  grad. 

 Dette gjelder 3 fiskevann (Tromstjønnet, Gåsesjøen og Hornsjøen) 

Kortene må kjøpes gjennom Inatur og det er åpnet for bare 2 kort pr. vann pr. 

døgn. 

Nærmere opplysninger både om dette og om fiskereglene som gjelder i  Øyer 

Statsallmenning finnes på Øyer Fjellstyre  sin hjemmeside. 

 

 

Styret vil takke alle som har sittet i de ulike komiteene for en meget god 

jobb. 

 



 

På vegne av Våsjøen hyttegrend 

 

 

Arne Finn Brekke Steinar Aaen 

sign sign 

 

 

Gina Marie Brendløkken Grete K Haaland 

sign sign 

 

Anders Halstenstad  

sign 


