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Sysendalen hyttevelforbund styrets årsberetning 2015
For aktivitetsperioden november 2014— oktober 2015

Sysendalen hyttevelforbund (SHF) har lagt bak seg sitt fjerde ordinære driftsår som en
etablert interesseorganisasjon av og for hytteeiere i Sysendalen. Oppstarten til SHF var mai
2010. Styret har siden ekstraordinære generalforsamling 19. november 2014 avholdt 3
styremøter.

Dagens styre konstituerte seg selv 5. mars 2014 og har i tillegg til styremøter avholdt
uformelle møter i styret samt møter med Sysendalen Skisenter AS, Hardangervidda Ski og
Fjellsport AS, Eidfjord Kommune, Løypelag og ulike grunneiere. Det har vært en rokkering i
perioden hvor Tor Jurgensen fra Feet Hyttevel har overtatt for Helge Skaar fra Bruskorvet
hytteeierforening.

Organisasjon:

SHF har i dag 13 medlemmer:

Feet Hyttevel, Maurseth velforening, Høel Hytteeigarlag, Maurseth Fjellandsby, Maurseth
Fjellgrend, Rypebrotet, Storlia velforening, Liseth Hyttevel, Bruskorvet Hytteeierforening,
Nedre Åstestølen velforening, Åstestølen, Solbakken og Øvre Åstestølen. Styret har gjennom
året arbeidet med å sikre lav barriere for å melde seg inn i SHF.

På bakgrunn av tilsendte medlemstall fra medlemmene, representerer SHF ca 450 hytter i
Sysen da len.

Aktuelt i perioden

• Vi har gjennom dialog med ordfører fått inn en representant fra SHF i eierselskapet
Sysendalen Skisenter AS. Representanten Anita Nybø har bred reiselivsbakgrunn og
innehar stillingen som adm dir i Fløibanen AS.

• Det har i sesongen 2014/2015 vært ny rekord i forhold til innbetaling av løypeavgift.
Vi har totalt mottatt 543.000,- inkludert 200.000,- fra Eidfjord Kommune. Dette
tilsvarer da at ca 72% av hyttene i Sysendalen har bidratt. Det har vært gjennomført
mange tiltak for å stimulere til å øke andelen som betaler. Vi har sett en god effekt
av repeterende budskap gjennom sesongen om tema på Facebook sider og også
Eidfjord Nytt har hatt en god effekt.

• Grasrotandel fra Norsk Tipping er etablert og totalt 5700,- er kommet inn på konto i
2015. Disse midlene går uavkortet til arbeidet med løypene i Sysendalen.

• Statens vegvesen har merket løypekryssinger av RV7 med formelle fareskilt.

• I 2014 laget styret i SHF følgende prioriterte oppgaver for Sysendalen løypelag i 2015.



o Ferdigstille rundløype Liseth. Status her er at det er lagt ned god
dugnadsinnsats og trase er nå ryddet mellom Fossli og Øvre Åstestølen.

o Sommerbro Bjoreio - Maurset. Status her er at Maurseth Fjeligrend har
utarbeidet en søknad som SHF har tatt videre til kommunen og vi har fått
signaler på at denne vil bli innvilget.

o Merkeprosjekt: Her har SHF søkt om støtte til utvidet og forbedret merking av
løyper og stier i hele Sysendalen. Fylket og Gjensidigestiftelsen har tildelt oss
144.000,- til dette formålet. Representanter for Sysendalen løypelag har også
deltatt på kurs.

• Det har i høst blitt arrangert dugnad for å forberede ny rundløype mellom Feet og
Høel gjennom Skitsete. I tillegg er rundløypen Liseth - Fossli - Åstestølen klargjort for
kommende sesong. Løypen fra Solbakken til Liseth er også klargjort ved dugnad. Takk
til grunneiere og dugnadsgjengene.

• Det er mottatt positive signaler fra kommunen til å lage et nytt akebakke /
skileikområde i tilknytning til skitrekket. Dette vil være vest for skitrekk og
kommunen vil her ta kostnad med å legge elv i rør mm. Det er også søkt om midler
fra Hardangerstiftinga til dette området. Det er gjennomført dugnad lør 7. november
for å rydde skog.

• Det er arrangert dugnad for å montere opp skilt som ble tatt av løypemaskin /traktor
ifm de store snømassene.

• Ny løype over Grov er åpnet og vi har mottatt gode tilbakemeldinger på den nye
traseen. Spesialt takk her til Hardangerstiftinga, grunneiere og dugnadsgjengen.

• Det er søkt Eidfjord Kommune om økonomisk støtte til lysløype / grusvei mellom
Liseth og Fossli. Dette for å få en gjennomgående trygg gang og sykkelvei fra Maurset
til lsdalen. Vi forventer endelig svar i 2016.

• Det har i etterkant av sesongen 2014/2015 vært avholdt møte med «skigutane»
Hardangervidda 5ki og Fjellsport AS. Alle parter er fornøyde med driften og de har
signert en ny to års avtale med Sysendalen Skisenter AS som sikrer dem mer
driftstilskudd enn det som har lagt i avtalen tidligere. Dette sikrer dem forutsigbarhet
i kommende periode. Det ble på evaluering også diskutert behov for dialog rundt
planleggingsdager for skolene, hvordan unngå at scootere bruker langrennsløyper,
kvalitet på langrennsløyper, behov for A,B,C prioritering i forhold til kjøring av løyper,
bekk Leiro/storlia, tilbakemeldinger fra hyttefolket og behov for sprenging /
maskinarbeid innerst i lsdalen ved lite snø.

• Kommunikasjon med Eidfjord Kommune er fremdeles god og det har vært avholdt to
møter. Vi opplever at de ønsker å ha en god dialog og i forhold til å sikrestille
hytteeiere et godt tilbud fremover. Lillian Høyvang Andreassen er ansatt i 30% stilling
som daglig leder i Sysendalen Skisenter AS og gjør en kjempejobb i forhold til
søknader om midler for løypelag i tillegg til å ha fremdrift på oppgaver for SHF. Det er
også ansatt ny assisterende rådmann Geir Underhaug som er kommunen sin
representant i Sysendalen Skisenter AS.



• SHF ble for sommernummer til Eidfjord Nytt intervjuet hvor Kjetil Århus frontet
Velforbund og fokus her var på den gode utvikling av løypenett og ny bro mellom
Liseth og Fossli.

• SHF er med hele styret representert i styret til Sysendalen løypelag (SL).
Hovedoppgaven til SL har vært og er å sikre stabil drift av løypenettet og trygg ferdsel
og tilrettelegging og avtalefestet rett til å benytte spormaskin i løypenettet. Det har
vært avholdt to styremøter i SL i perioden.

• Vi ser at vi når ut til mange via hyttelvelforbundet sine facebook sider og dette vil
også videre fremover være vår prioriterte informasjonskanal.

• SHF har planer fremover om å være aktiv og ta initativ til ytterligere forbedringer og
andre tiltak som gjør Sysendalen til et enda triveligere plass å være.

Økonomi Sysendalen Hyttevelforbund

SHF har ikke hatt noen vesentlige eller uventede inntekter i perioden. Regnskapet føres etter
kontantprinsippet — fra generalforsamling til generalforsamling.

Løypeavgift

Det har kommet forslag om å øke løypeavgift til kr 700,- for hytteeiere og 7500,- for
bedrifter som får profilert seg i løypene og materiell som blir publisert. Begrunnelsen for å
øke avgiften er blant annet for å sikre videre stabil drift av løypene, muliggjøre forlengelse av
sesongen i begge ender, øke løypekjøringskapasiteten og få fleksibilitet til ekstrakjøringer
ved behov, etter avtale med driftsselskapet.

Styrevalg

Styremedlem Åsmund Kåre Rørvik (Maurset Fjellandsby) ønsker avløsning i styre. Styre
forslår Anita Nybø som nytt styremedlem (Maurset Hyttevelforbund).

I tillegg har styret trukket ut styreleder Sjur Hamre Ottesen (Maurset Fjellgrend) til å være på
valg i år. Styre forslår gjenvalg på Sjur.

Sjur ønsker avløsning som styreleder og styre foreslår Kjetil Århus som ny styreleder.



Annet

Årets generalforsamling ble varslet innen fristen.

Styret har ikke mottatt noen saker til agenda for årets generalforsamling.

Bergen 9. november 2015

Tor Jurgensen Åsmund Kåre Rørvik Truls Nesslin

Kjetil Arhus SjuçHamre Ottesen


