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2020/2021 

2020/2021 har vært et spesielt år, også for Våsjøen Hyttegrend.  Norge og resten av 
verden ble på nyåret 2019 rammet av et smittsomt virus, Corona /Covid 19.  Det 
fortsatte i 2020/2021og førte til store endringer i samfunnet vårt. Det medførte også 
endringer for oss i hyttegrenda. På grunn av stor smittefare og av hensyn til 
kapasiteten i helsevesenet ble det påsken 2021 ikke tillatt å ha mer enn to gjester på 
besøk på hytta.   

I samråd med påskeskirennkomiteen besluttet styret å avlyse påskeskirennet 2021. 
Vi mente det ikke var forsvarlig å arrangere det.  

Det ble gjennomført 2 fysiske styremøter 2020/2021. Kontakten mellom 
styremedlemmene har ellers foregått elektronisk i denne perioden.  

 

• Regnskap og økonomisk resultat 

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

Regnskapet for 2020 er gjort opp med et årsresultat på kr 172 954. 

Brøyteutgiftene i regnskapsåret ble på kr 283 641. Disse var budsjettert med               
kr 340 000. Dette ga et overskudd på kr 56 359. 

Veivedlikehold var budsjettert med kr 250 000.  Regnskapet viser et forbruk på           
kr 56 130. 

Regnkapshonoraret ble på kr 24 645 mot budsjettert kr 25 000.  Parkering på 
Svarthaugen var i samsvar med budsjettet på kr 27 500. Utgifter til vedlikehold på 
vannpumper ble kr 20 303, budsjettert med kr 50 000. Det er anskaffet en ny pumpe.  

Grasrotandelen fra Norsk Tipping A/S ga oss en inntekt på kr 6 162.         

Våsjøen Hyttegrend har kr 697 187 på konto. 

Det vises ellers til gjennomgang av budsjettet. 

 

• Medlemssituasjonen. 

Våsjøen Hyttegrend består av 166 medlemmer. Vi oppfordrer alle til å betale 
kontingenten når regningen kommer så vi slipper å sende ut purringer. 



 

• Styrets arbeid 

Styret har hatt 2 styremøter.  I tillegg har vi hatt mye kommunikasjon via e-post, og 
styreleder har løpende orientert styret om sin kommunikasjon med ulike 
samarbeidspartnere. 

 

• Saker dette året 

Brøyting 

Det ble inngått ny brøyteavtale med Lars og Ola Hjelmstadstuen i oktober 2019. 
Brøyteutgiftene har denne vinteren vært lavere enn budsjettert. Østfjellvegen og i 
Styreleder har hatt god dialog med brøyterne i vinter. 

Det har vært mange positive tilbakemeldinger på at brøyterne har gjort en meget god 
jobb og det er gledelig og vel fortjent. 

 

Interne veier 

Vi har brukt kr 56 130 til veivedlikehold dette regnskapsåret.  

Det er nå satt ut strøkasser på de fleste utsatte punktene. 

Komiteen utfører også en god del vedlikeholdsarbeid selv og gjør en meget god og 
viktig jobb for oss alle. 

Vi 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 eks. steiner eller stubber, settes det 
opp dobbelt med stikker for å markere at det er noe som brøyterne må ta hensyn til.» 

 

Vedlikehold av turstinettet ved Våsjøen 

I årene 1992 -1994 ble det opparbeidet et betydelig tursti/kulturstinett ved Våsjøen. 
Prosjektet ble avsluttet med storstilt åpning 11.09.1994.  

Friluftsanlegget ved Våsjøen og turstinettet i området har vært hyppig brukt av 
hytteeiere i området. Vi ser nå at det trengs vedlikehold.  

Styret har i brev av 26.06.21 sendt en forespørsel til Øyer fjellstyre og Øyer kommune 
med anmodning om at vedlikeholdsarbeidet blir igangsatt så snart som mulig.  

 

Felling av skjørtegran. 

De som ønsker å felle skjørtegran eller foreta annen større hogging rundt hyttene må 
kontakte Øyer Almenning. Ny kontaktperson er Silje Harjo tlf 918 49226. 



Påskeskirennet  

På grunn av Corona-situasjonen ble det ikke avviklet påskeskirenn. 

 

Vannpumper  

Det er skiftet ut en vannpumpe. Styret er kontaktledd for henvendelser angående pumper som 
ikke fungerer.  

 

Grasrotandel Norsk Tipping 

Styret minner om at Våsjøen Hyttegrend er registrert slik at de som ønsker det 
kan benytte dette. 

 

Fisking med garn og oter i Øyer Statsallmenning for utenbygdsboende. 

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 fiskereglene som gjelder i Øyer Statsallmenning finnes på Øyer 
Fjellstyre sin hjemmeside.  

Septiktank 

Styret har besluttet å invitere en representant fra kommunen til årsmøtet for å 
gjennomgå kommuneplanen/reguleringsplanen for å avklare muligheten til å grave ned 
tank og legge inn vann på hyttene.  

Det vises til sak 7 – behandling av innkomne saker.  

 

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