
Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 10.01.2010. 

 
Tilstede: Jarle Stærnes, Ragnar Andersen, Nils-Herman Hornnæss, Kjerstin Paaske og Inger 

K. Wangen. (Referent) 

Frafall: Tor Erik Godager. 

 

1. Eiendomsskatt i Øystre Slidre Kommune? 

 

Av rådmannen sitt forslag til økonomiplan for perioden 2010-2013 fremgår det at 

formannskapet har satt i gang en vurdering ang.  en mulig innføring av en generell 

eiendomsskatt.  

Ragnar Andersen har skrevet og sendt brev med våre synspunkter ang. innføring av en mulig 

eiendomsskatt til Formanskapet i Øystre Slidre kommune, ved ordfører Gro Lundeby. Brevet 

ligger på web-siden vår . 

 

2. Kontingent for 2010. 

 

Det skal sendes ut giroer for 2010 som forfaller 01.03.2010 pålydende som tidligere kr. 

200,00. E-mail sendes til de medlemmene som har oppgitt e-mail adressen sin. 

Følgebrev vedlegges. 

Dette gjøres på neste møte i BV. 

 

3. Løypeforeningen. 

 

Pr. i dag (10.01.2010) er det kommet inn ca. kr. 260.000 til løypenettet fra hytte- og 

leilighetseierne. Dette er noe i underkant av fjoråret, men året er ikke slutt enda . 

Budsjettet ligger på kr. 1,2 millioner. Kommunen og næringsdrivende i Øystre Slidre bidrar 

med sitt. 

Brev fra løypeforeningen er sendt Fylket, og det søkes om bidrag til videreutvikling av 

løypenettet ; bredere løyper, ny tyngre maskin etc, Budsjettet ligger på ca 2,2 millioner 

kroner. 

Ny løypeplan er klar fra kommunens side. Kontrakter/avtaler skal signeres med over 400 

grunneiere.. 

 

4. Størrtjednliheisen. 

 

Vellet hadde i romjulen et møte med kommunen ang. mulig heis fra Størrtjednli opp mellom 

Bjødnabakken og Stakkstølie. Tilstede på møtet 28.12.2009 var prosjektleder Knut Frode 

Framstad, Jarle Stærnes, Nils-Herman Hornæss og hytteeier i Stakkstølie Arild Steudel. 

Møtet var givende for begge parter, og la grunnlag for videre dialog. Ønsket fra hytteeierne i 

Stakkstølie er å videreføre trasèen fra Carlheisen. På denne måten kan man unngå det kraftige 

naturinngrepet som en ny heistrase vil medføre. 

 

5. Web-siden vår. 

 

Torbjørn Nilsen, sjef i Spekter anbefaler oss en enklere måte å oppdatere nettsiden vår. 

Demo-versjonen prøves på neste møte i BV. 

 

Neste møte: Mandag 15.02.2010 hos Inger(arbeidsmøte) 

 



 

 

Referent: Inger K. Wangen. 
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