Årsberetning og referat fra årsmøtet 2012 i Espelifjell Hytteforening .

Det ble på forrige årsmøte vedtatt en ny fordelingsnøkkel for
brøyteutgifter. Det er nå 6 forskjellige soner, avhengig av lengde på
kjørevei. Første delbetaling med det nye systemet er foretatt.
Løypekjøring er et tilbakevendende tema. Kvalitet og kvantitet på
løypene er ikke helt tilfredsstillende. Jeg laget et utkast til
henvendelse til løypelaget hvor jeg håpet på å få med Turitrøen
hyttevel på et felles fremstøt. Hørte aldri noe fra Turitrøen, men
Terje Ottersen som er medlem av vår hytteforening og også
styremedlem i løypelaget skulle ta dette opp på styremøte i
desember. Svar fra Terje Ottersen er som følger:
Hei
Det positive er at vi får en ny løypemaskin til før jul. Dette vil sørge
for raskere oppkjøring av skiløypene. Jeg tok opp mulighetene for løype med
maskin fra øvre hytteområde opp på fjellet. Det var liten vilje til å
utvide løypenettet ytterligere.
Det var samme problem ved andre hyttefelt at de hytter som var lengst unna
ønsket annen trasse. Jeg skal ta det opp med Turitrøen og høre hva de sier
til dette.
Det jeg fikk til var at i påsken så vil det bli kjørt opp med maskin fra
øvre feltet opp til løypa til Nordfjellstølen omtrent der stien går om
sommeren.
Det ble også diskutert hyppigheten av kjøring. Ny daglig leder mener at
hyppig kjøring er best da sparer man diesel og det kjøres raskere gjennom
løypenettet. Tidligere ventet forrige kjører til det kom mye snø og tok
"skippertak".
Slik sett ser det ut til at det blir bedre for kommende sesong.
mvh
Terje Ottersen

Det ble diskutert hvorvidt avstemningen over interessen for strøm til
hytta var realistisk. Truls Klokkerud som er en av hytteeierne med
stor interesse for innlagt strøm påtok seg oppgaven med å følge opp
denne saken.
Det er tydelig at også Turitrøen hyttevel har enkelte med stor
interesse, noe tilsendte epost viser:
Rykkinn
20. februar 2013

VOKKS Nett AS,
Postboks 160,
2882 Dokka
Att.: Helge Sandberg
Vedr. fremføring av strøm i Ølslykkja-området.
I denne saken har det fremkommet, til tider, mange påstander. Noen fornuftige, noen mindre fornuftige.
For det første, så ønsker styret i Turitrøen Hyttevel ingen «krig», hverken med VOKKS eller Etnedal kommune.
Dog må tilføyes at frustrasjonen til tider har vært meget stor i en periode, med mange rare rykter.
Det vi ønsker oss er en ærlig og redelig prosess om strømsituasjonen i området.
Det blir litt rart når hytteeierne oppfatter VOKKS som vanskelig og arrogante, når Etnedal kommune står frem og
sier at Ølslykkja-området er et av satsningområdene i Etnedal.
Da er det vel på tide å snakke sammem . . .
Senest ble det sagt av ordføreren i Etnedal i den nyss utkomne «Synnfjell-guiden»!
Det vi nå ønsker oss, er at det blir igangsatt en helt ny prosess.
Den bør starte ved at VOKKS sender et nytt tilbud til den enkelte hytteeier og grunneier i området!
På plankartet må det avmerkes hvor strømpunktene vil ligge. Dette var helt fraværende ved forrige tilbud, og noe
som vi fikk flest reaksjoner på.
Det er viktig at grunneierne ser seg i stand til å være med på morroa. Det er hele 170 regulerte, usolgte tomter i
området. Tenk hvilket potensiale!
Grunneierne må være med å bære kostnadene. Selvfølgelig.
Hvis strømmen kom til Ølslykkja, ville det virkelig gavne kommunen, ved at investeringene på hyttene ville øke
sterkt, dermed enda mere inntekter til både VOKKS og kommunen i form av nettleie etc., og ikke minst økning av
eiendomsskatten i kommunen. Hva handelsstanden og servicenæringen ville tjene, er det vel ingen som med
sikkerhet kan si. Men økning ville det sikkert bli der også.
Vi mener at Etnedal kommune, som har slagordet «minst men best», bør vise dette med et større engasjement i
sitt eget satsningsområdet; Ølslykkja!
Så kjære VOKKS, ta opp hansken, samarbeid med kommunen, og send et nytt tilbud direkte til den enkelte
hytteeier og grunneier i området!

Det ville vært en flott påskeoverraskelse!
På forhånd takk.
PS Vi har tillatt oss å sende kopi til styreleder og ordfører i Etnedal kommune. DS

Vennlig hilsen,
Turitrøen Hyttevel
Håkon Halvorsen, leder.

Det ble fra en av hytteeierne påpekt et behov for møteplass i
øvre del av første stigning fra setra. Det kan være problematisk
for 2 biler å passere hverandre, særlig vinterstid. Noe konkret er
ikke foretatt i denne saken, men jeg vil foreslå en befaring når
snøen er gått slik at vi får en oversikt over tiltak som må gjøres.
Styreleder var på valg og sa seg villig til 2 nye år. Nicolay
Møkleby ble innvalgt som styremedlem. Som eneste
representant i styret på 9 året er dette en ny situasjon for meg
og med et hektisk år som ikke ble viet hytteliv, har ikke styret
vært særlig aktivt i 2012. Jeg satser på at det blir en forandring i
2013.
Vel møtt i påsken.

Dag Lysaker,
leder.

