
 

 

 

 

Referat fra møte med representanter for hyttevelforeningene i Hafjell- og Øyerfjellet 3. 

februar 2021. Møtet varte fra kl 1930 til kl 2115. 

Møtet ble gjennomført som TEAMS – videolinkmøte. 

Deltagere: 

Fra ØT: Fred Gade, styreleder ØT, Johannes Bergum, Stein Plukkerud og Eirik Tandrevold, alle 

styremedlemmer og Jo Stenersen, daglig leder. Alle representantene fra ØT satt sammen i Øyer 

under møtet. 

Fra velforeningene; representanter fra 25av 26 velforeninger i hele ØT nedslagsområdet. Kun Hafjell 

Sørlia 1 hytteierforening var ikke representert. Se vedlagte deltagerliste; vedlegg 1. 

Møtet var dermed svært representativt for hytteeierne i hele ØTs område. 

Invitasjonen til møtet med vedlegg og en vedlagt liste over bidragene fra velforeningene, andre 

bidragsytere og sponsorer er vedlegg 2, 3 og 4. 

Styreleder i ØT ønsket velkommen og ledet møtet. 

Det ble innledningsvis vist en presentasjon i PPT-format som viste ØTs organisasjon, økonomi- og 

maskinressurser, samt ansvarsområde: vedlegg 5.  

Det er et faktum at ØT pr nå har økonomisk evne til å kjøre til sammen 17-1800 t pr år. ØT har 

inntrykk av at brukernes forventninger til kjøring og kjørehyppighet i betydelig grad overstiger ØT 

evne til å levere. Det er ut fra dette at ØT har invitert hytteeierne som ØTs hovedbidragsytere til 

dette møtet for å diskutere ambisjoner og prioriteringer. 

Hovedkonklusjonen fra møtet er at alle Hyttevelforeningsrepresentantene som hadde ordet var 

samstemte i at ØT må settes i stand til å opprettholde gode løyper uten redusert kjøring pga 

prioritering pga manglende økonomisk evne.  Fra Mosetertoppens representant ble opplyst at styret 

der foreslo at hyttebidragene fra alle hyttene i hele Øyerfjellet og Hafjell ble satt kr 1250,- pr hytte, 

gjerne løpende regulert med KPI hvert år. Forslaget innebar også at det ble betalt ekstra for de 

velforeninger som har interne løyper eller rundt hytteområdet som går utover det som ansees som 

«tilfarter» til hytteområder eller «utganger». Det var et ønske at ØT selv tydelig angir hvilket beløp 

ØT trenger og hva slik økning ville sette ØT i stand til omsatt i kjøring, samt at alle brukere burde 

betale det samme beløpet.  

Dette forslaget fikk stor tilslutning. Ingen uttalte seg mot forslaget.  

Det ble bedt om at ØT fikk utarbeidet en presentasjon eller verktøy som viste hva en slik merbetaling 

ville bety rent praktisk mht økt kjøring til hjelp for velforeningene i sine interne 

årsmøtebehandlinger. ØT har etter møtet utarbeidet vedlagte tilleggspresentasjon, vedlegg 6. 



 

 

 

Nedenfor følger innspill fra representanter i stikkords form: 

 

Hafjelltoppen Velforening (Mellbye): Nysetervegen. Misnøye med omlegging.  

Lunnstaden (Jack Bråten) enig med Hafjelltoppen Velforening. 

Stein Plukkerud orienterte om sakens historikk og at omlegging skjedde pga sikkerhetsvurdering  fra 

alpinanlegget som med støtte fra kommuneadministrasjonen presset ØT til å avvikle Nyseterveien 

som skiløype i ØTs løypenett. Det var stort engasjement fra velforeninger rundt Hafjell, og samstemt 

oppslutning fra mange om at stengingen av denne løypa var svært uheldig og at erstatningsløypene 

og omleggingene som har skjedd ikke er god nok. Disse løypene må være på dagsorden og gjøres noe 

med. Det ble oppfordret til at de mest berørte foreninger evt sammen med ØT er pådrivere overfor 

kommunen, alpinsenteret og andre involverte. 

Når det gjelder forventninger til ØT, ambisjoner i forhold til økonomisk evne, ble bl a dette uttalt: 

Ilseterlia (Per Hagen): Det er viktig at vi opprettholder inntektene slik at løypekvaliteten kan 

opprettholdes. Handlingsplan for å øke inntekter av alle slag. Mye mer effektiv for oss som styre i 

velforeninger at ØT kommer med oppsett, mener også at det må jobbes bredt, f eks fremheve 

prosjektet «Støtt ØTs sponsorer de støtter ØT» osv. 

Hundbergslia (Øyvind Christoffersen) Tilfarter / nedfarter til hytter bør ha høyeste prioritering. 

Mosetertoppen (Knut Olav Høeg): Meget godt fornøyd, styremøtebehandlet vedtak om at 

hyttebidraget skal øke til kr 1250 fra nå og oppfordrer alle til å gjøre det samme. Tillegg for kjøring 

tilfartsløyper. Må parallelt jobbes med andre inntekter Mosetertoppen oppfordrer alle til å løfte 

bidraget.  

Hafjelltoppen Velforening (Anette Mellby) Vil støtte økning som foreslått av Mosetertoppen. 

Goppollia Hytteveiforening (Martin Skjellevik) Ønsker et ferdig opplegg vedr bidragsforslag fra ØT 

som en «verktøykasse» i kommunikasjon med egen velforening velkommen. 

Lauvlia Velforening (Amund Tangen): Oppfordrer ØT om å gi bedre informasjon til velforeningene. 

En oversikt over hva det virkelig koster å kjøre løyper vil føre til bedre betalingsvillighet. Det er også 

uklart hva ØT leverer tilbake. Ellers også fokus på andre inntektskilder. 

Gaiatoppen (Chris Rytter): Roser arbeidet som gjøres og at det ikke må legges frem som det er noen 
krise i situasjonen. Bør være mulig å utnytte markedet og hytteeierne «bedre» i forhold til 
privatpersoner eller firmaer som en del hytteeierne kan være involvert i og styre. 

Lauvlia hytteforening (Amund Tangen) Ber om at ØT selv setter et tall for bidrag og en ambisjon for 

ØT 



 

 

 

Kringelåslia velforening (Jan Terje Skalmerud): beklaget at den velforening han var medlem av hadde 

signalisert nedsettelse av bidraget, men nye styrerepresentanter vil nå jobbe mot vellet for å være 

støttespiller for ØT. 

Kommentar fra ØT v/styreleder: Det er ikke vår mening å fremstille at det er noen krise i ØT, vi har 
god likviditet og egenkapital men vi er opptatt av at vi ikke tærer på kapitalen. Da må vi gjøre harde 
prioriteringer og at de gjerne skulle hatt mer penger til å yte enda bedre tilbud. 

Haugan Hafjell Hytteeierforening (Andreas Rosveit): Er super fornøyd og gir honnør for jobben som 
gjøres. Ønsker at man beholder nivået på kjøringen som er i dag. Høyt verdsatt jobb i ØT; mål og 
forventninger, Foreslår å løfte opp nivået på bidraget fra dagens. Mener ØT burde angi et ønsket 
beløp.   

Liesetra Velforening (Hans Georg Helberg): Behov for vesentlig påslag på beløpet for å bedre 
kvaliteten. Velforeningsstyrene trenger et «verktøy» i form av materiale og 
dokumentasjon/presentasjon overfor årsmøtene/ medlemmene i velforeninger. 

Flere hadde innlegg til støtte for det som er angitt over som hovedkonklusjonene å øke bidraget til 
1250 pr hytte  

Møtet ble avsluttet kl 21.15.  Styreleder ØT lovet et referat med kopi av invitasjonen og PPT utsendt 
til deltagerne, samt at styret i ØT behandlet forslag om økning av bidrag så snart som mulig, samt en 
presentasjon («verktøykasse»). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


