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Art av virksomhet 

Vellets formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste 
innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. 
Velforeningen er medlem av Norges Hytteforbund. 

Det er 34 medlemmer av foreningen. 2 medlemmer har ikke betalt kontingenten i 

2012. Det er ikke kommet noen nye medlemmer i løpet av 2012. 
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Komiteer oppnevnt av styret 

Strømkomité: 

Følgende er oppnevnt : Hans R. Bakken, Jarle Popperud, Gunnar Kirkevollen og 

Øystein Sørbø 

 

Deltakelse i Borgegrend Løypelag 

Jan-Aksel Svea, som er leder av Løypekomiteen, er medlem av Borgegrend Løypelag. I 

tillegg er Hans R. Bakken valgt inn i løypelaget som sekretær. 
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Styrets arbeid 

 

Siden forrige generalforsamling har styret avholdt 5 ordinære styremøter og et 

telefonstyremøte. 

 

Følgende saker har vært undergitt styrets behandling : 

 Påskeskirenn, ble avlyst grunnet værforholdene 

 Brøyting 

 Brev til Eggedalsveien angående manglende vedlikehold 

 Planlegging av dugnader 

 Kjentmannstur 

 Oppfølging av komiteer 

 Planlegging av generalforsamling 

 

 

Oppfølging av brøyting for sesongen 2011/2012 

Det er fortsatt en som ikke har betalt brøyteavgiften. Noen av hytteeiere, som ikke 

hører til Steinset, betaler direkte til Hans Bekkeseth. Vellet har mottatt faktura for 

brøytingen vintersesongen 2011/2012.  Denne ligger langt høyere enn forrige sesong. 

Det er tatt kontakt og skrevet brev til Hans Bekkseth for å få oversikt over dato og 

lengde på hver tur. Dette kan ikke Hans Bekkeseth fremlegge og styret har besluttet å 

innbetale et á-konto beløp på kr 60 000,-. Fakturaen lyder på ca. 75 000,-  

Styret har mottatt mange klager på dårlig og manglende brøyting denne sesongen. 

Dette sammen med lite snø gjør at styret ikke kan akseptere fakturaen. Hans 

Bekkeseth informerer om at det ved flere tilfeller er hytteeiere som har bestilt 

brøyting utenom de avtalte tidspunktene for brøyting uten at det er blitt gjort opp 

direkte med Hans. 

 

Brøyteavtale for 2012/2013 

Det er gjort avtale med Øivind Utvei for brøyting i sesongen 2012/2013. Styret ser 

ingen grunn til å gjøre endringer i gjeldende brøyteopplegg og prissystemet for 

kommende sesong. Brøytingen gjelder alle dager i helgene hele vinterperioden, alle 

dager i julen, romjulen, nyttårshelgen, alle dager i vinterferien (2 uker) og i hele 

påsken. Prissystemet er tredelt: 

 Grunnavgift for brøyting økes fra kr 1 000,- til kr. 1 200,- 

 Tillegg for brøyting til hytte, kr 200,- 

 Fast tillegg for de som ikke har hytte tilknyttet Steinset veien, kr 600,- 

 Bestilling av egen brøyting betales direkte til brøyter med kr 750,- 

Økningen i grunnavgiften gjøres da det p.t. ikke er noen “sikkerhetskapital” på 

brøytekontoen. 
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Gjennomføring av påskeskirenn 

Styret vedtok å avlyse påskeskirennet da værforholdene ikke lå til rette for noen 

gjennomføring. 

 

Vedlikehold av bruer 

Under ledelse av løypekomiteen har en gruppe bestående av Jan-Aksel Svea, Knut 

Berger, Svenn Erik Hagen og Mark Totton sørget for utskiftning av rekkverket på 

begge bruene. Svillene på brua ved økteroset er morkne og trenger å byttes. For å 

avhjelpe morkne sviller er det skrudd på en “gangbane”. 

 
 

Ny nettside 
Generalforsamlingen i 2011 vedtok at vi skulle etablere ei ny hjemmeside/nettside. 

Denne ble presentert før påsken i år. 

Hovedforskjell i forhold til tidligere hjemmeside er at den nye siden har en 

lagringsplass på «nøytral» eller offentlig tilgjengelig server. Likeledes er siden basert 

på et standard presentasjon- eller redigeringsverktøy (Word Press). Dette medfører 

at verken lagring eller redigering er avhengig av en bestemt person eller bestemt PC – 

den er tilgjengelig for flere. 

Det er søkt bistand til oppstart av siden, og det kreves noe opplæring i bruk av selve 
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Word Press. Oppstarten har da også vært preget av dette – og noen problemer har 

det vært underveis. Siden er fortsatt under oppbygging/utvidelse – og målet er at den 

skal bli en god del bedre. 
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Krakk til medlemmenes bruk 

Det ble besluttet på styremøte i september å anskaffe en rund krakk som alle 

turgåere kan benytte til en “pause” eller for å samles slik en gjeng gjorde første 

kvelden krakken kom på plass. 

 

  

Foreløpig er krakken satt opp rett over brua (ved snuplassen) etter tillatelse fra 

grunneier. Krakken fikk vi for kun kr. 2 000,-. 

 

Drift og økonomi 

Regnskapet viser inntekter på kr. 22 223,- og utgifter på kr. 21 428,- Dette gir et 

overskudd på kr 795,-.  

 

  

Rapport fra valgte komiteer og utvalg 

  

Veikomité 

Sammensetning. 

Veikomiteen har bestått av Gunnar Kirkevollen ( leder), Torgrim Redalen og Kristian 

Svendsen (sekr.). 

Møter. 

Det er avholdt to møter i komiteen. I tillegg har komiteen hatt telefonisk kontakt. 

Følgende saker har vært behandlet i veikomiteen: 
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Vedlikehold av Trollstien.  

Det er foretatt grusing av Trollstien. Det er kjørt på fem lass med grus som rakk litt 

over toppen av brattbakkene. Det er også fylt på grus på de steder hvor E-verket har 

gravd for strømtilførselen. Dette er betalt av strømkundene. Det er sloddet på veien 

og i løpet av høsten vil møteplassen ved bommen bli fullført. Det er ikke gjort noe i 

forhold til møteplass ved avkjøringen til Redalen / Svendsen.  

 

Avklaring av velforeningens engasjement i veier.  
Dette gjelder de veier hvor vellet tar et vedlikeholdsansvar og hvor det betales inn til 

vedlikehold av hytteeierne som benytter disse veiene til sine hytter. Veikomiteen 

foreslår at Trollstien fra krysset ved bommen og direkte opp til T-krysset ved 

parkeringen til Steen/Førendal er fellesvei. Alle andre veier må vedlikeholdes av de 

som har hytte tilsluttet disse. Dette gjelder grusing/sommervedlikehold/møteplasser 

etc. Saken legges frem til beslutning på generalforsamlingen. 

Dugnader 

Det har vært utført en dugnad. 15. september ble det oppsatt brøytestikker og 

ryddet hogst. Det var stor deltakelse på dugnaden og under felles grilling etter 

dugnaden talte vi 35 deltakere. Det var mellom 15-20 bål som brant på Steinset 

denne formiddagen. 
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Veikomiteens kommentar 

Veikomiteen henstiller alle medlemmer til å ta ansvar for forebyggende vedlikehold 

på “egen” vei. Det er viktig å forsøke å forhindre større skade ved f.eks. snøsmelting 

og mye nedbør. 
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Løypekomité 

Sammensetning 
Løypekomiteen har bestått av Svenn-Erik Hagen, Hans R. Bakken, Kjell Rustan og Jan-

Aksel Svea (leder). 

Leder av komiteen er hytteeiernes representant i Borgegrend Løypelag. 

Møter 

Det er avholdt ett møte i komiteen, hvor bl.a. følgende saker er behandlet: 

 planlegging og prioritering av oppgaver vedtatt på generalforsamlingen 

 oppkjøring av skiløyper vinteren 2011/2012 

 Ny løypetrasé på land langs Økteren fra Økternoset via Vassimellom og til 
fjelløype fra Haglebu 

 Kjentmannstur 

 Vedlikehold av bruer 

 Det er avholdt to møter i løypelaget 
 

  Skiløype på land langs Økteren. 

Grunnet stadige problemer med overvann langs løypetrasen på Søre Økteren er det 

bestemt at det lages en ny løypetrase på land langs østsiden av Økteren. Den «nye» 

trasen fra Vassimellom og bort til Eggedalsløypa vil også bli endret i samme omgang 

og lagt på land langs nordre Økteren. Løypekomitéen og løypelaget har samarbeidet 

om dette prosjektet.  

 

Sommerstier. 

Da vi har en del stier som er ferdig ryddet ble det bestemt å prøve å få merket de 

eksisterende løypene i løpet av sommeren/høsten. Erik R. Tømte vil fortsette rydding 

av stien som går fra Økteroset og på østsiden av Økteren og inn mot Sveriges setra.  
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Utbedring av broer. 

Da rekkverkene på bruene over Økta var i en meget dårlig forfatning har disse blitt 

byttet ut. Begge bruene har fått en “ansiktsløfting” og sikkerheten er vesentlig 

forbedret. Bunnsvillene på brua ved snuplassen er i dårlig forfatning og trenger å 

skiftes. Det er foreløpig lagt en “gangbane” over brua med terassebrod. 

 

 
 

Oppsummering av løypekjøring sist vinter. 

Etter de rådende forholdene i vinter så er konklusjon at det stort sett har vært fine 

løyper i år. Har en tilbakemelding på at det var noe dårlige spor en helg i starten av 

sesongen. På grunn av en del overvann på Økteren og åpne elver i starten av 

sesongen tok det litt tid før de fikk kjørt alle løypene. Er fortsatt enkelte steder de 

svinger litt brått i utgangen av utforbakkene. Her er det viktig at vi gir ros/ris for det 

som er bra/ikke bra slik at de vet hvordan vi ønsker det. Virker som de ønsker å 

tilrettlegge det best mulig for brukerne av løypenettet.    

 
Kjentmannstur 

Søndag 15. september ble årets kjentmannstur gjennomført. Det var 13 som møtte 

opp og fikk en opplevelsesrik tur. I et utmerket høst og turvær med Gunnar 

Skriudalen var kjentmann gikk turen retning Fjellset, opp stien mot Kupanatten, over 

Skjærøkteren og med retur langs den gamle fjellstien fra Sverig Seter. På vei opp til 

Kupantten fikk vi et flott skue over en flokk med 250-300 rein. Se omtale på 

hjemmesiden vår: www.steinset-okteren.no 

http://www.steinset-okteren.no/
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Regnskap 
 

Regnskapet gjelder for perioden 15. oktober 2011 tom. 15. september 2011. 
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Resultatregnskap 2 012               

Medlemsavgifter                 17 000 

Annonser på hjemmeside                   2 000 

Fra Borgegrend Løypelag                   3 200 

Renter                       23 

Sum inntekter                 22 223 

Utgifter

Generalforsamling Rødberg Hotell                   3 050 

Div oppmerksomheter                   1 115 

Medlemsskap Norges Hytteforbund                   2 000 

Påskeskirenn                        -   

Trans. kostnader                       17 

Skilt                      996 

Nettside, + tidligere domene                 10 099 

Vedlikehold av broer                   4 151 

Sum utgifter                 21 428 

Resultat pr 15.09.2012                      795 

Konto nr.:1503.08.27063

Saldo pr 15.10.2011                 21 739 

Saldo pr 15.09.2012                 22 034 

Endring                      295 

Aktiva:

Saldo pr 15.09.2012                 22 034 

Kundefordring                   2 000 

Utlån til brøytekonto fra 2011                      800 

Sum                 24 834 
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Brøyteregnskap 2012

Brøyteinntekter 61 400

Renter 18

Sum inntekter 61 418

Utgifter

Faktura fra Bekkeseth 60 000

Sum utgifter 60 000

Resultat pr 15.09.2012 1 418

Konto nr.:1503.08.27101

Saldo pr 15.10.2011                     1 500 

Saldo pr 15.09.2012                     1 218 

Endring                       (282)

Aktiva:

Saldo pr 15.09.2012                     1 218 

Kundefordring                     1 700 

Lån fra Velforeningen fra 2011                       (800)

Sum                     2 118 
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Trollstien regnskap 2012

Innbetalinger 17800

Renter 4

Sum driftsinntekter 17804

Utgifter

Grusing av vei 13750

Trans. kostnad 10

13760

Resultat pr 15.09.2012 4044

Konto nr.: 1503 17 08564

Saldo pr 15.10.2011              4 160 

Saldo pr 15.09.2012              4 004 

Endring                (156)

Aktiva:

Saldo pr 15.09.2012              4 004 

Kundefordring              4 200 

Sum              8 204 
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Innkomne forslag og saker 
 

Forslag fra Svenn-Erik Hagen: 

Søppelkontainere som står nede ved hovedveien er ofte fulle, spesielt  i 

ferieperioder. De benyttes til ikke bare normal søppel. Siden gjenvinningsstasjonen i 

kommunen er oppe kun torsdager Kl 15-19 og ligger 1 mil nord for Rødberg, vil dette 

anlegget ikke benyttes. 

Forslag er å ta det opp med kommunen om mulig flere kontainere tildeles og om 

kontainer for kun gjenvinning kan plasseres ut. 

Styrets innstilling er at velforeningen sender et brev til kommunen. 

 

Forslag fra Hans R. Bakken: 

Fremmer forslag om at navnet endres fra Steinset Økteren Vel til Steinset Økteren 

Hytteforening. 

Jeg synes "Hytteforening" på en bedre måte gjenspeiler virkeligheten for hva vi 

egentlig er, og således er mer beskrivende/dekkende for vår virksomhet. 

Styret innstiller på at vi endre navn til Steinset Økteren Hytteforening. 

 

Forslag fra veikomitéen: 

Veikomiteen foreslår at Trollstien fra krysset ved bommen og direkte opp til T-krysset 

ved parkeringen til Steen/Førendal er fellesvei. Alle andre veier må vedlikeholdes av 

de som har hytte tilsluttet disse.  

Dette gjelder grusing/sommervedlikehold/møteplasser etc. 

 

Styret innstiller på at forslaget fra veikomitéen vedtas. Det er kun de som har hytte i 

tilknytning til Trollstien som er stemmeberettiget på denne saken. 

 

 

Planer og prioriteringer for neste år 
 

Styret foreslår for Generalforsamlingen å prioritere følgende saker for neste år: 

 Skilting av stier og løypekart for sommerstier 

 Ferdigstille møteplass i brattbakken i Trollstien 

 Nødvendig vedlikehold av bru over Økta 

 Videreutvikle hjemmeside for velforeningen 

 Fortsette med rydding/brenning i nærområdene 
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Inntekter:

Kontingent 34              500,00         17 000,00         

Annonser web side 3 000,00           

Totalt 20 000,00         

Utgifter:

Medlemskap Norsk Hytteeierforening 2 000,00           

Generalforsamling 3 000,00           

Web side 3 000,00           

Påskerenn 3 000,00           

Porto 200,00              

Kjøp av krakk 2 000,00           

Utstyr til merking av løyper 5 000,00           

Styremøter, inkl. reisegodtgjørelse 1 000,00           

Rekvisita etc. 500,00              

Totalt 19 700,00         

Resultat 300,00              

Budsjett 2013
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