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Kommunens sti og løypearbeid.

Nore og Uvdal kommune

• Løypenemd politisk valgt. 
• Kommunen er oppdelt i løypeutvalg og 

løypelag
• Kommunal bevilgning 1 mill pr år.
• Samarbeid om finansiering. Hytteeiere, 

grunneiere, utbyggere og kommune.
• 450 km løyper av forskjellige kategorier.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Løypelagene og utvalgene har driftsansvaret .De har driftsansvaret.



Kommunal plan for sti og løyper. 

Egent plankart, bestemte løypekategorier, 
oppkjøringsfrekvens, skilting og modell for 
den kommunale finansieringsandelen.
Sti og løypearbeid er av de viktigste 
infrastrukturtiltakene kommunen bidrar til.

Nore og Uvdal kommune

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sti og løypeplanen er under revidering nå. Beskriver mere nøyaktig krav til løyper, merking, bruer, vedlikehold osv.Bedre løyper, gir fornøyde gjester og flere besøkende.



Organiseringen. 

Løypeutvalg, Utfører prepareringsarbeidet på dugnad, 
finansierer utstyr, scootere selv. Støtte fra kommunen 
etter antall oppkjørte km i de forskjellige kategorier.
Mulig å oppnå 1/3 støtte til kjøp av 
prepareringsmaskiner, prepareringsutstyr der det ikke 
drives kommersiell aktivitet omkring løypekjøringen.
Borgegrend et av fire løypelag. 
Registrert oppkjørt 57 km.
Kommunal støtte i 2013- 2014, preparering kr 94941, 
utstyr 2009-2013 kr 30700.

Nore og Uvdal kommune

Brukernavn
Presentasjonsnotater
 Imingfjell  ett av seks løypeutvalg/ lag har 26 km oppkjørte løyper.  



Løypelag.
Kommunen ønsker at det etableres løypelag fordi dette 
gjør en merverdi i løypearbeidet.
Finansieringsmodellen: Tredelt finansiering mellom 
kommunen, brukere( hytteeierne) og øvrig næringsliv. 
Egeninnsats regnes inn som finansieringsandel.
Driftsansvaret overføres til løypelaget som styrer 
oppkjøring, finansiering og tiltak selv. 
Tett samarbeid med hytteeierne, vesentlige deler av 
velforeningskontigenten går til løypekjøring. 
Det inngås en forpliktene avtale, som må godkjennes av 
kommunen, ( sikre finansieringen).

Nore og Uvdal kommune

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Budsjett 2013, Dagalifjell 780 000,  Åsbøseterdalen kr 270000, Borgegrend  280000.



Løypelag
• Ikke bare løypekjøring, men aktiv medvirkning til forbedring av 

stier, merking, skilting, klopper og andre tilretteleggingstiltak.

• Flere av løypelagene har igangsatt forbedringstiltak i 
løypenettet. De er aktive å søker prosjektstøtte fra andre hold, 
fks Gjensidigestiftelsen (merkeprosjekt av sommerstier der 
stiftelsen bidrar med 75 % , kommunen 25 % og søkerne utfører 
jobben på dugnad). Spesifikke krav til merking, grunneieravtaler, 
vedlikehold og hvem som kan søke.  4 søknader, alle fikk 
innvilget støtte.
Sum støtte fra stiftelsen  234000, kommunens andel 78000. 

Nore og Uvdal kommune



Kommunens sti og løypeplan 

• Ny plan under arbeid.
• Bruker veilederen for tilrettelegging av turveier, 

løyper og stier som utgangspunkt. Fra kultur og 
kirkedepartementet.

• Alle innspill blir nå digitalisert, kontrollert og kartfesta.
• Er noe forsinket pga mengden av innspill. 
• Planbeskrivelse og  bestemmelser er klare for 

førstegangs høring. 
• Høring skjer når kart med innspill er klart. 

Nore og Uvdal kommune



Kontakt info :
• Kommunens kontaktperson i forbindelse med sti og løypearbeid:
• Terje Halland epost: th@noreuvdal.no, tlf 415 63 003

• Nore og Uvdal løypenemd: Lars Inge Enerstvedt leder.

• Samarbeider med turistkontoret mht førermeldinger på 
www.uvdal.no

• Flere av områdene benytter www.skisporet.no

Nore og Uvdal kommune

mailto:th@noreuvdal.no
http://www.uvdal.no/
http://www.skisporet.no/


Ordinær Generalforsamling

• Utklipp fra vedtektene

Generalforsamling 
Hytteforeningens høyeste myndighet er generalforsamlingen. Den innkalles av styret med 
minst 3 – tre ukers varsel og bør være holdt innen utgangen av november måned. Forslag som 
ønskes behandlet må være styret skriftlig i hende senest 2 – to uker før generalforsamlingen. 
Senest 1 – en uke før generalforsamlingen må styret ha sendt ut dagsorden vedlagt beretning, 
regnskap og innkomne forlag. En lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig med 
de fremmøtte medlemmer. 

Ved generalforsamlingen (og alm. Medlemsmøter) har 2 – to voksne personer 
for hvert punktfeste talerett. Forslags- og stemmerett er innskrenket til 1 – en 
person pr. punktfeste. 



Dagsorden:
• Registrering av fremmøtte
• Valg av møteleder og sekretær
• Styrets årsberetning
• Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
• Revidert regnskap
• Innkomne forslag og saker
• Planer og prioriteringer for neste år
• Budsjett
• Valg
• Valg av to personer til å underskrive protokollen
Ordinær generalforsamling avsluttes

Videre dagsorden:
• Årsmøte i Steinset Økteren Strømforening



Tillitsvalgte

• Styre har bestått av :
Øystein Sørbø Leder
Lene Burud Kasserer
Torgrim Redalen Sekretær
Jan-Aksel Svea Leder av Løypekomite

Gunnar Kirkevollen Leder av Veikomite
Hans R. Bakken Varamedlem m/Web ansvar

• Valgkomite har vært:
Gunn Irene Sørbø Leder
Anne Lise Gunnarsrud

• Revisor:
Roar Andersen



Styrets årsberetning

Følgende hovedsaker har vært behandlet av styret:

• Påskeskirenn, planlegging og gjennomføring
• Oppfølging av brøyting
• Oppfølging av arbeidet i komiteene
• Løpende informasjon på nettsiden: http://steinset-

okteren.no/
• Ny facebook side
• Fiber til hyttefeltet
• Planlegging av generalforsamling

http://steinset-okteren.no/






Ny facebook side



Fiber til hyttefeltet



Løypekomité

• Komiteen har bestått av:
– Jan-Aksel Svea Leder
– Kjell Rustan
– Hans R. Bakken

• Skiløyper
– «Ryddet» en løype mellom øvre bru over Økta og over til 

Kupa

• Sommerstier
– Merket sti fra Trollmyra til Steinset
– Ryddet stien til Styggeramsfjellet
– Oversiktskart over alle merkede stier på intranettet

• Nedre bru over Økta
– Spesiell takk til Knut Berger

• Oppsummering av løypekjøring sist vinter
– Utfordrende vær i vinter
– Stor takk til løypelaget







Veikomité

• Komiteen har bestått av:
– Gunnar Kirkevollen Leder
– Torgrim Redalen
– Kristian Svendsen

• Oppfølging av brøyting
• Ny brøyteavtale
• Vedlikehold av Trollstien
• Møteplass i Trollstien
• Dugnad:

– Brøytestikker
– Rydding og brenning av hogst





Medlemsavgifter 2014 15 500                     
Renter 26                             
Sum inntekter 15 526                     

Utgifter
Generalforsamling Rødberg Hotell 2 750                       
Medlemsskap Norges Hytteforbund 2 200                       
Tønnegrill 999                          
Påskeskirenn 845                          
Nettside 277                          
Blomster til avtroppende kasserer 485                          
Porto 115                          
Skilt 1 063                       
Prislagte tjenester 17                             
Materialer bru over Økta (nedre) 5 735                       
Asker Trelast 1 289                       
Sum utgifter 15 775                     

Resultat pr 25.09.2014 -249                         

Kontonr.: 1503 08 27063
Saldo pr 25.09.2013 26 018                     
Saldo pr 25.09.2014 24 272                     
Endring -1 746                     

Steinset Økteren Hytteforening
Resultatregnskap 2014



Brøyteregnskap 2 014                        

Brøyteinntekter 74 000                                   
Renter 28                                           
Sum inntekter 74 028                                   

Utgifter
Fakturaer fra Utvei 55 937                                   
Fakturaer fra Bekkeseth 35 500                                   
Veistikker med refleks 490                                        
Prislagte tjenester 6                                             
Sum utgifter 91 933                                   

Resultat pr 25.09.2014 -17 905                                 

Konto nr.: 1503 08 27101
Saldo pr 25.09.2013 12 269                                   
Saldo pr 25.09.2014 2 000                                     

Endring -10 268                                 

Gjeld
Lån fra Hytteforeningen -7 637                                   
Sum -7 637                                   



Brøyteavtale for 2013/2014

• Grunneier, Øivind Utvei, har stått for brøytingen denne 
sesongen. Han har i tillegg benyttet Robin Bekkeseth som 
underentreprenør.

• Sesongen har bydd på store brøyteutfordringer.  Store 
snømengder, føyking og etter hvert vanskelig å se 
brøytestikkene har gjort det vanskelig å holde veien åpen.

• Det er kommet noen klager både på tidspunktet det ble 
brøytet på (etter kl. 18.00 på enkelte fredager) og at veien har 
vært føyket igjen når man reiste opp. 

• Vi som hytte eiere må, ved ekstremt vær, være beredt på at 
det ikke er enkelt å ta seg fram til hyttene dersom vi kommer 
lenge etter at brøytingen har funnet sted.



Brøyteavtale for 2014/2015

• Styret ser ingen grunn til å gjøre endringer i gjeldende 
brøyteopplegg og prissystemet for kommende sesong. 

• Det er laget en ny avtale med grunneier om brøyting og det 
legges opp til mer faste tidspunkter for når det skal være 
brøytet. 

• Timeprisen er økt til kr. 650,- pluss mva. 
• 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 kr. 1 500,-
– Tillegg for brøyting til hytte, kr 300,-
– Fast tillegg for de som ikke har hytte tilknyttet Steinset veien, kr 

700,-
– Bestilling av egen brøyting betales direkte til brøyter med kr 

750,-
• Prisene er økt for å kompensere for underdekningen fra 

forrige sesong og prisøkningen for kommende sesong.





Innkomne forslag og saker

Ingen forslag



Planer og prioriteringer for neste år

• Videre rydding/skilting av stier.
• Vedlikehold av eksisterende stier og løypetraseer
• Ny skiløype fra «Øvre bru» og over til Kupa.
• Videreutvikle hjemmeside for hytteforeningen
• Fortsette med rydding/brenning i nærområdene
• Vedlikehold av Trollstien
• Utredning rundt ansvar for vedlikehold av veiene i 

hyttefeltet (veilag)





9. Valg

Følgende verv er på valg:
• Leder
• Leder for løypekomité
• Leder for veikomité
• Medlemmer av veikomité

• To personer til å underskrive protokollen



Innstilling fra valgkomité
• Leder – Øystein Sørbø, 2 år, gjenvalg
• Leder for løypekomité – Jan Aksel Svea, 2 år, gjenvalg
• Leder for veikomité – Jan Rognerud, 2 år, ny
• Medlemmer av veikomité

– Gunnar Kirkevollen, 2 år
– Kristian Svendsen, utgår
– Torgrim Redalen, ikke på valg

• Til å underskrive protokollen, Gunn Sørbø og Lene Burud

Ordinær generalforsamling avsluttes



Videre dagsorden

• Årsmøte i Steinset Økteren Strømforening



Årsmøte
Utklipp fra vedtektene
• Foreningens høyeste myndighet er årsmøte. Den innkalles av 

styret med minst 3 – tre ukers varsel og bør være holdt innen 
utgangen av november måned. Forslag som ønskes behandlet 
må være styret skriftlig i hende senest 2 – to uker før årsmøte. 
Senest 1 – en uke før årsmøte må styret ha sendt ut dagsorden 
vedlagt beretning, regnskap og innkomne forlag. Et lovlig innkalt 
årsmøte er beslutningsdyktig med de fremmøtte medlemmer.

• Ved årsmøte er forslags- og stemmerett innskrenket til 1 – en 
person pr. medlem. Vedtak treffes ved alminnelig flertall blant de 
avgitte stemmene. 

• Medlem har rett til å møte med fullmektig. Fullmektigen skal i så 
fall legge fram skriftlig, datert og signert fullmakt. Fullmakten 
anses å gjelde for førstkommende møte, med mindre annet 
uttrykkelig fremgår. Medlem kan bare møte med en fullmakt i 
tillegg til sin egen stemme.



Dagsorden:
• Registrering av fremmøtte og godkjenning av 

fullmakter
• Valg av møteleder og sekretær
• Styrets årsberetning
• Revidert regnskap
• Innkomne forslag og saker
• Budsjett
• Valg
• Valg av to personer til å underskrive protokollen

Ordinært årsmøte avsluttes



Tillitsvalgte

• Steinset Økteren Andelslags styre har bestått av :
Øystein Sørbø Leder
Lene Burud Kasserer
Torgrim Redalen Sekretær
Hans R. Bakken Styremedlem
Gunnar Kirkevollen Styremedlem

Valgkomite har  bestått av:
Gunn Sørbø Leder
Anne Lise Gunnarsrud

Revisor:
Roar Andersen



Styrets årsberetning

Følgende hovedsaker har vært behandlet av styret:

• Endelig avregning fra Nore Energi AS
• Kostnader kr. 3 009 059,-
• Innbetalt kr. 2 880 000,-
• Underdekning kr. 129 359,-

– Det er kommet til tre nye strømkunder som har 
innbetalt (3 x 85 000,-) kr. 255 000,-

– Det er nå utbetalt kr. 125 641,- fra Nore Energi til 
strømforeningen for utdeling til medlemmene. 

– Hvert medlem får kr 5 200,- (0,5% holdes igjen i 
strømforeningen iht. vedtekten)



Resultatregnskap 15.10.13 - 15.09.14

Inntekter -                   
Utgifter -                   
Renter -                   
Bankgebyr -                   
Resultat 0

                    
                    

Steinset Økteren Strømforening



Innkomne forslag og saker

Ingen forslag



Budsjett 2015

• Det budsjetteres med en ny strømkunde i 
2015. 

• Dette betyr at foreningen får 85 000,- i 
inntekter hvor 99,5% fordeles tilbake til 
medlemmene.



Innstilling fra valgkomité

• Leder – Øystein Sørbø, 2 år, gjenvalg
• Styremedlem – Jan Rognerud, 2 år, ny
• Til å underskrive protokollen, Gunn Sørbø og Lene Burud

Ordinært årsmøte avsluttes
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