
Beitostølen Hytteforening 

Referat fra Styremøte 29.11.2021 
Til stede: Erik B-N., Knut S., Thomas E. og Petter A. K. 

 

1. Medlemsutvikling og verving 

I BHF er det pr dato registrert 132 individuelle medlemmer og 448 kollektive 

medlemmer, dvs. totalt 580.  

Erik B-N vil registrere mobiltelefon for alle individuelle medlemmer og iverksette 

innbetaling via E-faktura eller Vipps for 2022 kontingenten. 

Thomas jobber videre med innsalg og mulig etablering av lokal hytteforening/vel i 

deler av Markahøvda.  

Erik B-N lager oversikt over hvilke individuelle medlemmer som tilhører Markehøvda.  

Vedr. Bjøndabakken området vil Petter K bli invitert av det lokale Veglaget til deres 

årsmøte i 2022, og her avklare om det kan dannes en separat hytteforening under 

BHF. Motivasjonen er selvsagt saken rundt utbygging av Aasgarden III. Vårt medlem i 

Valgkomiteen Tor Hannibal Fossum er lokal pådriver i denne saken. 

2. Løypeforeningen 

BHFs bidrag med kr 5000.- overføres Løypeforeningen (Erik B-N) 

Erik B-N tar kontakt med ny styreleder Anne Tveter i Løypeforeningen for om mulig få 

til et møte på nyåret med vårt styre. Saker som kan tas opp er: vervingsplan for nye 

medlemmer i Løypeforeningen, felles dialog overfor kommunen knyttet til bevillinger 

til Løypeforeningen og informasjon videre om utviklingen for Beitostølen Utvikling 

AS. 

3. Finntøpplie 

BHF’s brev til ØSK av 27.8.2021 og ØSK’s svarbrev av 24.9.2021 legges på våre 

hjemmesider. (Erik G) 

Erik B-N og Knut S følger opp reguleringsplanene for området direkte med 

kommunen gjennom de lokale hytteforeningen ( Lomtjednlie), og får avklart hva som 

skal gjøres i forbindelse med skitraseer og kryssing av vei (FV 51 og Finntøppvegen). 

Vårt brev til ØSK er nå registrert som en klage, med referanse 18/2252, og vil vel 

behandles formelt i Formannskapet?  

Knut S’s utkast til brev av 18.11.2021, som er sendt styremedlemmene, sendes ikke 

ut før det er tatt kontakt med kommunen ved. Kjell H. Tuv i Planavdelingen. 

4. Liahaugstølen 

Styret i BHF tar til etterretning av klagen på vedtaket i Formannskapet 30.9.021 sak 

63/21 er behandlet i Formannskapet og avvist. 

5. Aasgarden III 

Brev fra BHF er sendt ØSK 17.11.2021 og dette er tatt inn i Valdres avisa. 

Petter K. følger saken videre med lederne for Aasgarden I og Aasgarden II. 

Det ser ikke ut til at saken kommer opp i Formannskapet i desember. 

6. Arealdelen for ØSK 2023-2035 

ØSK har nå startet revisjonsprosessen for Arealdelen, og første mulighet til innspill på 

rammer er satt til 5.1-2022. 



Petter K. sender utkast til brev til Planavdelingen i kommunen til de øvrige 

hytteforeninger og vel i Østre Slidre for samkjøring av strategi og tekst i brevet.  

7. Sykkelstier og tilhørende løyve til terrengsykkeltraseer. 

Sykkelstiene, i strekket Garli og Heistoppen og tilbake til Knausen, er behandlet og 

vedtatt i kommunen, og ligger som sak 105/18.  

Garli-Skiheistoppen er etablert som terrengsykkelsti og Skiheistoppen-Knausen er 

behandlet som turveg. 

Videreføring av handicap-veg ser ikke ut å ligge i disse planene. 

BHF ser positivt til sykkelstier i området på tross av de inngrep som dette medfører i 

naturen.  

8. APP «Mitt Valdres» 

ØSK vil være testkommune sammen med Vestre Slidre, og BHF stiller seg positive til 

utviklingen av en felles Valdres APP rettet primært mot deltidsinnbyggere og turister. 

APP’en skal koble opp informasjon fra servicetilbydere/næringslivet, kommunen og 

kulturtilbydere og være gratis for brukere. 

Petter K. følger opp saken direkte med prosjektgruppen, som er finansiert av 

Statsforvalteren.  

9. Hjertestartere tilgjengelige på Beitostølen 

Saken er reist av en av våre medlemmer. 

BHF ser et klart behov for tilgjengelig hjertestartere i området, men vil be lokale 

servicedrivere og idrettsforeninger følge opp saken videre og ikke minst sikre 

registrering i hjertestarter-APP’en. 

10. Lysforurensing i hytteområdene 

Dette med lysforurensing i hytteområdene er kommet opp i forbindelse med 

utbyggingsplaner og bruk generelt av utelys. 

Saken tas opp under rammer for utbygging i Arealdelen, samt at vi overfor våre 

medlemmer kan anmode om begrenset bruk av sterke utelyslamper som kan være 

generende. 

  

11. Møteplan 

Neste møte blir hos Petter K. den 21.3.2022 klokken 1900. 

 

 

Petter A. Knudsen 

30.11.2021 


