Til Styret i Beitostølen Vel,

Oslo 10.04.2011

Beitostølen Vel - veien videre
Beitostølen Vel (BV) fyller 50 år i 2012.
BV har i hele sitt liv vært en blek skygge av hva det var tenkt å være. Hvorfor? Vellet har
alltid hatt få medlemmer og kun fanget opp ca 15% av aktuelle medlemsmasse.
Favner BV for bredt? Har Vellet overhodet noen misjon? Erfaringene fra tidligere er at de
lokale hyttevellene (hytteeierforeningene) ikke ser noen god grunn til å være engasjert i BV.
De lokale vellene ble invitert til samarbeid for flere år siden. De var ikke interesserte. Det
samme gjelder de fastboende. Det var for noen år siden kontakt med leder av Stølslie Vel.
Tross hyggelig kommunikasjon og oppfordring til lokale fastboende, kom det ingen nye
medlemmer til BV. Flere styrer i BV har forsøkt ulike typer vervekampanjer og dør til dør
aksjoner. Det har kun resultert i en håndfull nye medlemmer.
BV har i de senere år klart å bli en viktig høringsinstans overfor Øystre Slidre kommune. Et
godt samarbeid med kommunen er viktig for å bli hørt. På den annen side er det tvilsomt om
vi har noen reell påvirkning på saker hvor utbyggere, grunneiere eller næringsdrivende står
sterkt.
BV skal i følge Vedtektenes §1 være en ..." interesseorganisasjon for alle som bor, har
fritidseiendommer eller tilknytning til området"..... .
Slik BV drives er vellet i praksis et talerør for eiere av fritidsboliger. Slik oppfattes også BV av
kommunen. Styrets leder er oppnevnt til den eksterne referansegruppa for
kommunedelplanen som representant for hytteeierne.
Hva blir viktig i årene fremover?
Presset på Beitostølområdet vil øke merkbart i årene som kommer. Eiere av fritidsboliger vil
ha behov for en profesjonell og slagkraftig organisasjon som kan kjempe effektivt for at
grunnlaget for et godt hyttemiljø ikke endres i ugunstig retning. Flere hytteeiere har
allerede gitt uttrykk for den manglende forutsigbarhet i kommunens fremtidsplanlegging.
Samarbeid med kommune og næringsliv må fortsatt være målet, men hytteeierne trenger
en organisasjon som kan "vise tenner" når det er nødvendig. Skal en slik organisasjon ha
gjennomslagskraft må den representere et flertall av hytteeierne. Det er behov for juridisk
ekspertise og villighet til å leie inn ytterligere, relevant kompetanse ved behov.
Hytteeierne er kollektivt den klart største grunneier på Beitostølen. Markahøvda vil forsterke
dette bildet ytterligere.
Eiere av fritidsboliger har ikke stemmerett i kommunen, men en sterk
grunneier/hytteeierforening bør allikevel kunne hevde seg på flere måter.
Konklusjon.
BV har ikke lykkes som et felles vel for området. Vellet har vist seg å være nærmest
irrelevant for flere grupper som er omfattet av Vedtektene. I praksis har BV kun vært en
dårlig definert hytteeierforening.
Ligger fremtiden i en klarere profil som ren interesseorganisasjon for eiere av fritidsboliger
på Beitostølen? Riktig organisert og drevet vil en slik forening kunne representere

hytteeierne med større tyngde enn det har vært mulig til i dag. Dette kan bli en mye mer
attraktiv og viktig organisasjon å være medlem av enn BV.
Styret kan, om det ønsker, bruke årsmøtet i 2011 til å diskutere fremlagte problemstilling.
Vinner tankene gehør må neste år benyttes til å utrede og komme med konkrete forslag til
en interesseorganisasjon for eiere av fritidsboliger på Beitostølen.
Viser det seg å være grunnlag for en slik, ny forening kan årsmøtet i 2012 ta stilling til om
Beitostølen Vel skal fortsette som før, danne kjernen i den nye organisasjonen eller
nedlegges.
Vennlig hilsen
Ragnar Andersen
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