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Informasjonsskriv nr. 3 2016 
 

1 Tynning av fellesområder      

Styret har i prosess dialog med eiere av fellesområdene for godkjennelse vedr. evt. tynning 

av områdene. Styret vi presentere forslag til løsning vedr. tynning av områdene på årsmøtet. 

 

2 Feiing av piper september 2016      

Ny runde med feiing av piper gjennom kommunens feier ble gjennomført i september. 

 

3 Vedlikehold av vei og grøfter      

Beitostølen Maskin & Transport (BMT) har utført omfattende reparasjon av grøfter og gjort 

vedlikehold av veiene slik at de ble klare for vinteren. Kostnadene for oppdraget ble 

fakturert på alle hyttene direkte fra BMT. Veiene er regulert som fellesområder og hytteeiers 

tomtegrense går opp til veien. 

 

4 Korrekt veinummer på hyttene     

Her er det fortsatt noen hytter med feil nummer eller ingen nummer på hyttene. 

Det er viktig at dette oppdateres av hensyn til ambulansetjenesten og brannvesen.  

 

5 Eiendomsskatt        

Styret har fått bekreftet fra kommunen at eiendomsskatt vil iverksettes fra 2018 med 2 

promille. Takstgrunnlaget er ikke endelig fastsatt. 

 

      6 Bruk av www.beitostolenvel.no for informasjon fra SSH   

Styret vil legge til rette for tilgang til SSH’s vedtekter og informasjonsskriv på Beitostølens 
Vels hjemmeside. 

http://www.beitostolenvel.no/


 
      7 Kartoversikt i området      
Ved å gå inn på www.valdreskart.no og søke alternativt lednings kart samt kommune og 
sted: Stakkstølie får man oversikt over alt som ligger regulert for området. 
 
   8 Manglende veiskilt. 

Kommunen vil besørge oppsett av manglende veiskilt for Rjupesteggen innen sommerferien. 

 

   9 Utviklingsplan for Beitostølen sentrum    
Dette tas opp på årsmøtet. 
 
  10 Farlige planter i området      
Se vedlegg informasjon om farlige planter som er observert i hytteområdet. 
 
11 Årsmøte 2017 planlagt til den 13.4.2016      

Årsmøtet finner sted i Påsken klokken 1600 på Bergo hotell i Villmarksalen 

De som ønsker å gi styret innspill på saker eller sende inn Forslag til vedtak bes sende dette 

til e-post: ingdahlt@gmail.com. Årsmøteinnkalling vil bli sendt ut på vanlig måte. 

 

 

 

 

Styret ønsker alle hytteeiere en God jul og et Godt nytt år. 

 
Med vennlig hilsen 

 

Petter A. Knudsen 

Stakkstølie Syd Hytteforening 
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Farlig planter 
Tyrihjelm er en meget giftig plante 
Tyrihjelm er en giftig plante. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt kan ha smakt 
på tyrihjelm. Ved alvorlige/livstruende symptomer ring 113. 
 

 
Hele planten er svært giftig og selv små inntak kan være farlige. 
Symptomer 

 Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller få diaré. 
 Hjertepåvirkning, pusteproblemer og muskellammelser. 

Førstehjelp ved forgiftning med tyrihjelm 
 Fjern eventuelle planterester fra munnen. 
 Gi litt å drikke. 
 Barnet bør få medisinsk kull (kontakt Giftinformasjonen for råd). 
 Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på 

tyrihjelm.  
 Ved alvorlige/livstruende symptomer, ring 113. 

Tyrihjelm er en viltvoksende plante som kan bli 1-2 meter høy. Planten kan også kalles 
torshjelm eller lushatt. 
 

 

 

 

Tromsøpalmen gir grunn til bekymring 

Den forhatte planten, som viser seg vanskelig å bli kvitt, har en svært negativ effekt på 

naturmangfoldet og må kontrolleres bedre. At Tromsøpalmen ikke er heldig for 

naturmangfoldet har lenge vært en alminnelig oppfatning blant botanikere, hageeiere og 

andre. Forsker Dilli Prasad Rijal ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet sin forskning viser 

blant annet at Tromsøpalmen sprer seg så godt til tross for at den har lav genetisk diversitet, 

det vil si at den ser ut til å ha få, men riktige gener. 



Tromsøpalmen har en lang historie i Tromsø og i Nord-Norge. Planten ble introdusert som 

prydplante til Kåfjord utenfor Alta i Finnmark, og kom til Tromsø rundt 1850-tallet. Men 

planten kommer egentlig fra Iran. På tross av mange utryddingsforsøk har Tromsøpalmen vist 

seg å trives godt i Norge og at den fortrenger andre planter i de områdene den vokser. 

Planten står på Artsdatabanken sin svarteliste over fremmede arter som utgjør en svært høy 

risiko for våre stedegne arter og naturtyper. Den er også helseskadelig siden plantesaften 

kan gi en farlig allergisk reaksjon. 

Det er gjort mange forsøk på å utrydde palmen, noen steder har man "gått til krig mot den" 

med et vellykket resultat. 
 

 

http://www.nrk.no/sorlandet/fikk-forbrenninger-av-ugress-1.7163227
http://www.nrk.no/sorlandet/fikk-forbrenninger-av-ugress-1.7163227

