
Referat fra styremøte Stakkstølie Nord  

 
Tid:  Mandag 07.09.2016 kl. 19.00 

Sted:  Torunn, Ovenbakken 16C, Østerås 

Tilstede: Knut Francke, Gro Karlsen, Erik Gaaraas og Torunn Holst 

Forfall: Ole Andreas Solberg og Da Mathiesen 

Referent: Torunn 

 

 

 

Sak 1. Oppfølging etter årsmøte       Ansvar: 

  

Klopper: 

Klopper lagt over tomten til Robinson foreslått flyttet til sti som ligger 

på friarealet mellom Steinskog og Robinson. Lomhundveien 25/27. 

Kloppene legges frem til skiløype og føres opp til eksisterende klopper. 

Steinskog som får kloppene nær sin hytte kontaktes.   Torunn 

Etter tilbakemelding fra Torunn kontakter Erik Knut Aasveen for flytting av 

utlagte klopper. Noen ekstra må muligens kjøpes.    Erik 

 

Sak 2 Henvendelse om vanntilknytning 

 Styreleder fikk i sommer henvendelse fra utbygger av hytte under  

 oppføring mellom hovedvei og nederste del av Røvskroken om tillatelse   

 til å knytte seg til Stakkstølie Nords ledningsnett. 

 Tillatelse avslått, og styret samstemte på at vi ikke skal tillate andre  

tilknyttet enn de som ligger innenfor vårt område og som allerede har  

vært med på å dele utgiftene til ledningsnettet.   

 

Sak 3 Vei 

Brøytepinner 

Evensen kontaktes slik at han før snøen kommer leverer ut pinner og  

sender ut melding om rutiner for bruk av brøytepinner.   Torunn 

 

Vei- og brøyteavgift.  

Anses høye og sammenlignende priser innhentes i andre hyttevel på  

Beitostølen.         Torunn 

 

Utgift 2016  

Fellesveier;   Stakktølie Nord DA    kr. 5.168,-  

Private stikkveier Beitostølen Maskin og Transport kr. 2.250,- 

(Likt beløp alle 

.  

Med utgangspunkt i 69 hytter tar Mencken og Evensen årlig inn kr. 511.842. 

 

Alle sjekker sitt nettverk for å få innspill på juridisk lovlighet av   Alle 

”monopol-prising” og gir tilbakespill. 

 

Veivedlikehold 

Lomhundveien bra bortsett fra dump nederst i veien. 

Flere dumper og utglidning i sving i Røyskattveien. 



          Ansvar: 
Evensen kontaktes. Fordel om Gro/Knut Karlsen er tilstede 

under befaring        Torunn/Gro 

 

Sak 4. Eventuelt          

Kontingent:  

 Etter årsmøte hvor kontingent blir vedtatt,  anbefales det å sende ut 

 en egen mail til alle som kun vedrører kontingent med en måneds  

innbetalingsfrist.        Ole Andreas 

  

Ved manglende betaling innen frist anmodes kasserer om å sende purring kun  

til dem som ikke har betalt for å unngå misforståelser.    Ole Andreas 

 

 Medlemsmasse/nye medlemmer 

 De ca. 20 hytteeiere som ikke er medlemmer sendes mail med oppfordring  

 om å melde seg inn i Hytteforeningen. Knut skrevet forslag tidligere. Torunn 

 

 Salg av hytter/registrering av nye eiere 

 Alle hytteiere som skal selge hyttene sine oppfordres til å informere om Torunn 

 at det er et hyttevel slik at nye eiere melder seg inn. Helst også sende navn  

 på ny eier til styreleder.        

 

 Informasjon fra Beitostølen Vel v/Erik 

 Beitostølen Vel i mot helårsvei over Valdresflya. 

Plan for sentrumsutviklingen i Beitostølen er fremlagt, og tar særlig sikte på å løse 

trafikale problemer 

 Bro over hovedvei hvor grønn løype krysser besluttet- 

Denne blir skjemmende da den nødvendigvis må bli høy og ruvende av da trailere 

skal kunne passere. Undergang for skiløype vil absolutt være ønskelig. 

Da hytteutbyggere må bære kostnad skal Knut forsøke og kontakte Reien. Knut 

 

  

  

 

 

 

 

 


