
Samarbeidende hytteforeninger i Øystre Slidre    

Referat fra møtet i 17.2.2020 på Bergo Hotel.   

Til stede:    

Magne Vestheim, Bente Persen, Steinar Gjengar, Steinar Thon, Arne Wangensteen,  Frantz 

Leonard Nilsen, Rolf Jørn Karlsen, Petter A. Knudsen og Erik Garaas.   

      

Petter A. Knudsen hadde tatt initiativ til møtet, ønsket velkommen og ledet møtet. Erik 

Garaas påtok seg å lage et referat fra møtet. Det ble fremholdt at hensikten med møtet først 

og fremst var å bli enige om opplegget for og en agenda for møtet med ordfører og rådmann 

i Øystre Slidre kommune den 25.5.2020.   

Ref. Samarbeidsavtalen pr 31.12.2019 og Møtereferat pr 18.11.2019.    

Det er tidligere avtalt med kommunen at foreningenes forslag til agenda skulle oversendes 

kommunen innen 10.5.2020.   

Innledningsvis var det en runde rundt bordet hvor møtedeltakerne presenterte seg selv, sin 

hytteforening og fortalte litt om hva som var prioriterte oppgave og aktiviteter. Dette som 

input for å lage en agenda til møtet 25.5.2020.   

Det var enighet om å understreke overfor kommunen at man ønsker å samarbeide om å 

gjøre Øystre Slidre til en best mulig kommune både for innbyggere og deltidsinnbyggere 

(hytteeiere) gjennom dialog og samarbeid.   

Rent praktisk ble det avtalt at Petter A. Knudsen leder møtet på vegne av foreningene, og at 

det avtales hovedinnledere på de punkter man ønsker å ta opp. Antall punkter bør 

begrenses til fire, og det må påregnes at kommunene også har saker de ønsker ført på 

agendaen.   

Følgende forslag til agenda ble fastsatt:   

- Reguleringsplaner.    

Spesielt saker knyttet til omregulering av tidligere friområder.   

- Planer vedr vann- og avløp.   

 Informasjon til berørte om kostnader, miljøbelastning og fremdrift.  

Naturressurser og stølsdrift   

Problemstilling rundt gjengroing og hytteforeningers aktivitet.   (Innleder 

Rolf Jørn Karlsen)   

- Drift av løypeforeninger   

Løypekjøring, stier og sykkelstier 

Kostnader vedr drift og anlegg 

Bruk av eiendomsskatten.    



(Innleder Petter A. Knudsen)   

Viktig at vi kan utvide bredden av tilgjengelig hytteforeninger og vel i kommunen, slik at vi 

sikrer god representativitet overfor kommunen. Alle ble derfor bedt om å ta kontakt med   

alternative nye medlemmer i dette samarbeidet. Informasjonsgrunnlaget er 

Samarbeidsavtalen og Møtereferatet fr 18.11.2019.    

   

Deltakere på møtet 17.2.2020:   

Navn/E-pst      Hytteforening             Mobil   Antall medlemmer   

Magne Vestheim,         Rensend Vel,                                            958 51 722        

mag-ot@online.no   

21                                

Bente Persen,               Midthøgde & Søndre Rennsenn Vel,    915 51 645  
post@rennsenn.com   

Steinar Gjengar,           Midthøgde & Søndre Rennsenn Vel,    905 62 980, 

steinar@coachsupport.no   

90                

Steinar Thon,                Luskeråsen Vel,                                        900 13 234  

steinar.thon@outlook.com   

104   

Arne Wangensteen,    Blilie Hytteforening,                                950 22 552  

arne.wangensteen@outlook.com   

31   

Frantz Leonard Nilsen, Javnlie Hytteforening,                            95258 670  

frantz.l.nilsen@gmail.com   

90   

Rolf Jørn Karslen,          Vangsjøen Vel,                                         901 64 293  

rolfjon.karlsen@fellesforbundet.no   

139   

Petter A. Knudsen,       Beitostølen Hytteforening,                     902 08 051    430   

petter.a.knudsen@gmail.com   

Erik Garaas,                   Beitostølen Hytteforening,                     913 52 887 

erik.garaas@gmail.com   

   

De som ikke hadde anledning til å delta på møtet var:   

Erling Eriksen   Øystre Beitostølen Vel       90047471 erling.eriksen@gmail.com   

   

Vidar Halvorsen   Øyangen Vel         91381532 vidar.halvorsen@fredfiber.net   

   

Arild Flatland   Juvike Vel        91742690 arild.flatland@anzur.com   

   



Iver Andresen    Garlivegen Hytteeierforening   92299218 

iver.andresen@no.issworld.com   


