
Beitostølen Hytteforening 
Styremøte 28.1.2020 
 
Til stede: Petter A. Knudsen  PAK 
  Knut Sem   KS 
  Grete Marit Weea  GMW 
  Ebba Wannag   EW 
  Erik Borch-Nilsen  EBN 

Saker 
1 Samarbeidsavtalen med Øystre Slidre kommune    PAK 

Siden siste møte er det tilknyttet flere hytteforeninger. 
Pr dato omfatter dette følgende:   

• Beitostølen hytteforening    

• Garlivegen hytteeierforening    

• Øystre Beitostølen vel         

• Vangsjøen vel      

• Javnlie vel       

• Midthøgda og Søndre Rennsenn vel     

• Lukseråsen vel        

• Øyangen Vel 

• Rensend Vel 

• Juviken Hytteforening      
Som tidligere nevnt skal det være et møte med hytteforeningen og kommunen 
ved ordfører og rådmann den 25.5.2020. Forberedelse til møtet finner sted 
17.2.2020, og det lages et møtereferat fra dette møtet som sendes alle i styret. 
Erik G. og Petter K. stiller fra BHF den 17.2.2020. 

 
2 Regnskapssaker          EBN 

Det settes opp et regnskap for 2019 og balanse pr 31.12.2019 
Oversikt over registrerte enkeltmedlemmer og hytteforeninger inn under BHF 
settes opp pr 31.12.2019. 
 

3 Løypeforeningen         KS 
Siste styremøte i Løypeforeningen distribueres til styret. 
KS følger opp Olle Rosendal mht. svar på BHF’s brev hvor vi ønsker et nærmere 
samarbeid. 
Vi må avklare om de nye hyttefeltene er bundet gjennom utbygger til å bidra med 
driftstøtte til løypeforeningen. 

 
4 Årsmøte 8.8.2020        PAK 

Utkast til årsberetning med regnskap sendes ut primo juni etter møtet med 
Øystre Slidre kommune om samarbeidsavtalen. 
 

       5        Valdres Avisa         PAK 
        Aktuelle artikler relevant for BHF sendes ut til styremedlemmer. 
 



      6     Feiing av hytte i regi av Valdres Brannvesen 
Kommunen sendte ut faktura med gebyr på kr 300.- til alle hytteeiere pr 1.11.2019. 
Etter henvendelse til kommunen fikk vi beskjed om at ansvaret for feiing og tilsyn nå 
er overlatt til Valdres Brannvesen etter innføring av lov om hyttefeiing og tilsyn. 
 
Her er redegjørelsen fra Valdres Brannvesen: 
«Til alle hytteeiere.  
I 2016 kom en ny forebyggende forskrift som omhandler tilsyn og feiing av alle 
boliger, støler, seterhus, hytter og fritidsboliger. På bakgrunn av dette har Valdres 
brann og redningstjeneste IKS startet opp med tilsyn/feiing på fritidsboliger. 
I denne forbindelse er det sendt ut faktura for tilsyn og feiing. Fakturaen har gått ut 
til alle eiere av fritidsboliger. Tilsyn/feieravgiften faktureres eieren hvert år som en á 
konto betaling, i stedet for at det blir en stor faktura etter hvert besøk.  
Tilsyns- og feieravgiften er beregnet ut fra selvkostprinsippet, det vil si at vi ikke skal 
ha fortjeneste på dette. Tilsyn og feiing vil ikke bli gjennomført hvert år. Dette vil bli 
behovsprøvd i forhold til bruk og tilstand i skorsteinen og fyringsanlegg. 
Tilsyn og feiing 
Det viktigste forebyggende tiltaket i hytter og fritidsboliger er tilsynet som utføres. 
Tilsynet omfatter kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og 
bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen 
skade. Eier eller representant må være tilstede, da vi er avhengig av å komme inn for 
å få gjennomført tilsynet. Dette er viktig for å få en god dialog med tanke på 
brannsikkerheten i fritidsboligen/hytta. Feiing vil bli utført hvis det er nødvendig. 
Varsling 
Varsling til eiere av fritidsboliger/hytter vil skje via SMS melding. Her foreslår vi en 
dag for besøk. Eier svarer på SMS om datoen passer eller ikke. For å svare må du 
logge deg på linken i meldingen. Dersom tidspunktet ikke passer for eier må du ta 
kontakt på oppgitt telefon nummer, slik at nytt tidspunkt kan avtales.  
Ingen ting vil bli gjort før vi har fått kontakt og avtalt tid.» 

 
     7      Brøyting og veivedlikehold       ALLE 

Opplysninger om de lokale firmaer som har ansvar for brøyting og veivedlikehold ut 
over Beitostølen Maskin & Transport sendes Petter K.  Stakkstølie Syd hytteforening 
og Garlivegen Hytteeierforeninger vurderer muligheten for å kunne inngå 
fellesavtaler og sende ut anbud som alternativ til nåværende løsning.  
Petter K. skal ha møte med Beitostølen Maskin & Transport på vegne av Stakkstølie 
Syd hytteforening den 17.2.2020. 
 

8 Anvisningsskilt av fjelltopper       PAK 
Styret vil vurdere investering og bekostning av «anvisningsskilt» hvor fjelltopper er 
tegnet inn i 360 grader og plassert på egnede topper i vårt område. Dette er noe som 
muligens Statens Kartverk kan hjelpe oss med. Petter K. følger opp saken med mulig 
støtte fra kommunen. Dette kan være en fin markeringssak for BHF.  

 
9 Neste styremøte 

             Neste styremøte innkalles etter møtet med kommunen 25.5.2020  PAK  
  


