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 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 

 
Heia hytteforening avholder årsmøte i  

Røde Kors huset         
Kirketorget 6,  KONGSBERG 

 
Lørdag 5. mars 2016  kl. 11.00  

 
 

DAGSORDEN. 
 

1.      Navnopprop.   Fullmakter. 

2.       Valg av referent og 2 medlemmer til underskrift av protokoll.  

3.       Godkjenning av styrets innkalling.   

4. Styrets beretning. 

5. Regnskap for driftsåret 1/1 – 31/12 2015. 

6. Forslag fra styret og innkomne forslag fra medlemmer med styrets 

redegjørelse. 

 A. Forslag fra styret ……….. Se vedlegg 

 B. Ingen innkomne forslag. 

7. Styrets forslag til budsjett for 2016. 

 Foreningskontingent med betalingsfrist.  

8. Valg.  

På valg er 2 styremedlemmer, 1 varamedlem, og 1 medlem valgkomite.  

 
                                 
 

Det vil bli medlemsmøte etter årsmøtet. 

 
Røde  Kors  huset  ligger ved Kongsberg kirke.   

OBS! Parkeringsforholdene i området er endret 
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STYRETS BERETNING for perioden 1. januar – 31. desember 2015. 
 

Styret har bestått av: 

Styreleder: Jon Kavli Nilsen (O-18) Varamedlem:      Hanne Kjersti Torgersen (E-14) 

Styremedlem (nestleder): Erik Winnje (O-20)                Varamedlem:      Eva Ellefsen (O-11) 

Styremedlem (sekretær): Vidar Skovli (F-12)  Valgkomitè:        Terje Jacobsen (O-14) 

Styremedlem (kasserer): Ragnar Lindås (E-17)  Valgkomitè:    Anders Skorge (F-13) 

Styremedl.(grunneiers rep.): Thomas Tinne    Revisor: Egil Loddengaard (F-11) 

_______________________________________________________________________________  

Medlemsstatus  

Medlemskap i hytteforening/veilag er obligatorisk for hytteeiendommer i reguleringsområdet og alle 

som krever bruksrett til vei. 

Pr. 31. desember 2015 var det 205 medlemmer i hytteforeningen hvorav 6 medlemmer som betaler 

redusert kontingent (hytter utenom reguleringsområdet). 

Styremøter – befaringer 

Det har vært avholdt 4 styremøter samt veibefaringer og arbeidsmøter.       

Økonomi 

Viser til regnskap for 2015. I hovedsak var kostnadene knyttet til 

 Snøbrøyting og strøing    kr. 422.844 

 Veivedlikehold     kr. 137.709 

 Renovasjon    kr. 107.019 

 Reparasjon av bom   kr.   55.084 

 Støtte til Breiset og Omegn Løypelag kr.   50.000 

Snøbrøyting og strøing er basert på langsiktig kontrakt som er regulert etter offentlige indekser. 

Avtalen gjelder frem til juli 2022. 

Veivedlikehold ble besluttet av styret etter veibefaring i mai. 

Støtten til Breiset og omegn løypelag ble utbetalt etter at vilkårene vedtatt av årsmøtet 2015 var 

innfridd.  

Beholdningen pr. 31.12.2015 er kr. 187.451,62. 

Behandling av forslag til ny elektrisk bom 

Årsmøtet 2015 vedtok å utsette behandling av forslag om etablering av ny bomløsning i påvente av et 

komplett kostnadsbilde for investering og driftsopplegg. Nytt kostnadsbilde vil bli fremmet i forslag til 

årsmøte 2016. 

Innføring av kodelås for bomnøkkel. 

Etter forlag fra medlem er det montert en enkel nøkkelboks for bomnøkkel ved bommen, hvor 

interesserte kan legge igjen sin bomnøkkel for enklere inn- og utlåsing ved ventede besøk. Jon Kavli 
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Nilsen påtok seg å administrere ordningen, der interesserte kan registrere seg, motta fastsatte 

ordensregler og den til enhver tid gjeldende kode til betjening av nøkkelbokslåsen. Ordningen har 

fungert tilfredsstillende, men interessen har vært forholdsvis lav.                                     

Veivedlikehold og befaringer.  

Med forholdsvis lite snø og langsom snøsmelting ble vi også dette året forskånet for vesentlige skader 

på veinettet. Mye trafikk og for stor hastighet medfører en del slitasje i form av vaskebrett i bakkene 

og dannelse av slaghull på flatene. Veiene er spesielt sårbare når de er fuktige. Derfor er det viktig at 

vei- og stikkrenner holdes åpne for å lede vekk overvann. Dette har særlig stor betydning i perioder 

med snøsmelting og kraftig nedbør.  

Det ble foretatt slodding på deler av veien etter påsken samt tilført veigrus på en del slitte partier av 

vei og parkeringstun. Spesielt kan nevnes første del av hovedveien fra E134 og strekningen langs N-

feltet fram til O-feltet.  Det er også tilført noen få billass med veigrus i høst etter skade som følge av 

intens høstnedbør. Veiene ble også i sommer tilført klorcalsium for å redusere støvplagen. 

Styret har ønske om å forbedre flere veistrekninger og spesielt strekninger hvor fjellgrunn ligger helt 

ut i veibanen. Disse partiene er utsatt for mye slitasje og dannelse av slaghull ved vann som renner inn 

i veien. Om vinteren med isdannelse som resultat. Fjellutspring skaper også vansker for brøyteutstyret. 

Styret vil ved befaringer og drøftinger med grunneier vurdere hvilke tiltak som kan gjennomføres 

innenfor budsjettrammen. 

Overtakelse av nye veier 

På grunn av nye reguleringer har grunneier Tinne opparbeidet nye veier innen hyttefeltet. Hyttevelet 

har ikke overtatt ansvar for vinterbrøyting av nye veistrekninger eller delstrekninger i år. 

Strømbrudd 

Notodden Energinett har informert om at EB Nett, som har ansvar for linjeføring fra Skollenborg til 

fylkesgrensen, har i løpet av høsten lagt ny kabel fra Meheia stasjon til Jerngruva/fylkesgrensen. 

Linjeforbedring videre mot Kongsberg vil gjøres i sammenheng med veianlegg for ny E134. Etter 

sommersesongen har strømleveransene fungert tilfredsstillende. SMS-varsling ved feil fungerer godt.  

Dugnader 

Vårdugnaden ble avviklet den 23. mai i godt vær. Innsatsen ble denne gang satt inn på rensing av 

stikkrenner og rydding av kratt langs veiene for bedre sikt samt for å gi plass til brøytekanter om 

vinteren. Særlig i strekningen ned fra veibom til E134 preges av sterk tilgroing. Tradisjonen tro ble det 

samling etter dugnaden for inntak av pølser og passende drikke og en god prat. En spesiell takk til de 

som stilte med private hengere og ryddeutstyr samt til de som sto for serveringen etter dugnaden.  I 

løpet av sommeren ble det vurdert som nødvendig å gjøre ytterligere rydding fra bommen ned til E134 

før vinteren. Det ble innhentet tillatelse fra grunneier Bentserud og gjennomført dugnader helgene 26. 

september og 3. oktober. Det er gjort en flott ryddeinnsats både her og langs flere av sideveiene. Til 

neste dugnad vil det bli vurdert innleie av fliskutter for å bli kvitt kvist og kvast.   
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Informasjonsbrev til medlemmene 

For å få bedre kontroll med adresselister for utsendelser av nyhetsbrev og annen info, har styret 

anskaffet et distribusjonssystem for e-post. Systemet benyttes ved utsendelse av innkalling til årsmøte 

og referater fra års- og medlemsmøter. Foreningen sparer derved store beløp til kopiering samt porto 

og ekspedisjonsutgifter. Det er sendt ut i alt 5 infoskriv/innkallinger: 

 Februar: Innkalling til årsmøte 2015. 

 Mars: Informasjon om skade på bom og installasjon av ny manuell bom. 

 Mars: Påskeinfo med referater fra års- og medlemsmøter. 

 Mai: Innkalling til vårdugnad 23. mai. 

 September: Innkalling til ryddedugnader langs vei, 26. september og 3. oktober. 

Medlemmene oppfordres om straks å melde inn eventuelle endringer av e-post og postadresser, gjerne 

også telefonnr. Husk å oppgi navn og hyttenr.  

Heia Hytteforening har i mange år hatt en hjemmeside, http://heiahytte.info. Hjemmesiden, som 

redigeres av Jan Borrebæk, har vært aktivt i bruk for å formidle informasjon om vei- og føreforhold. 

Styret har siden 2014 redigert egne sider, «Info fra styret». Disse sidene gir plass for mer formell 

informasjon om driften av Heia Hytteforening og Veilag.  

Aktivitetsgruppa 

Aktivitetsgruppa leverer egen rapport som vil bli gjennomgått under medlemsmøtet.  

Styret vil på vegne av alle medlemmene takke for en fantastisk flott innsats med å forbedre 

mulighetene for friluftsliv sommer og vinter. Spesielt vil vi fremheve: 

- Gjennomføring av påskeskirennet – vel gjennomført med god deltakelse. 

- I samarbeid med Breiset og Omegn Løypelag er det laget nye skiløypetraseer samt forbedret 

eksisterende. BOL har også påtatt seg å kjøre løyper mellom Breiset og Heia. Videre har de 

gjennomført merking med reflekser, som letter kjøring med scooter i mørket.  

- Ordnet med badeflåte i Høymyrvann. 

Innsatsen som gjøres av aktivitetsgruppa bidrar til verdiøkning av alle hytter på Heia. Styret vil 

oppfordre alle medlemmer til å bidra med medlemskap i Breiset og Omegn Løypelag samt å delta i 

dugnader for ytterligere forbedringer av sommerstier, skiløyper og bademuligheter.  

  

Planer for 2016 

Styret vil ha fokus på vedlikehold av veien innenfor de budsjettrammer som vedtas av årsmøtet.  Det 

vil bli gjennomført én vårdugnad og to høstdugnader. Arbeidsoppgavene vil være siktrydding samt å 

rydde veigrøfter for å sikre god drenering.  

 

STYRET 

  

http://heiahytte.info/
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VEDLEGG RAPPORT FRA AKTIVITETSGRUPPA 

                                                                                                               

Aktiviteter gjennom året: 

 Påskeskirenn med godt oppmøte, fint vær, gode løyper, hyggelig sosialt samvær og flotte 
premier! 

 Badeflåte reparert, satt ut og tatt opp ved sesongslutt (ligger nå i bukta ved badeplassen). 

 Flere nye klopper er laget i stien rundt Høymyrvann. 

 Broen i sydenden av Høymyrvannet har blitt hevet etter at den ble tatt av den enorme 
flommen i høst. Den er nå hevet ytterligere ved at vi har bygget opp med steiner, og tjoret 
den fast. 

 Vi har administrert, og gjennomført 15 dugnader på nye og eksisterende løyper. 

 Vi har lagt ut over 40 informasjons oppdateringer med informasjon om løypeforhold, 
badetemperaturer, dugnader, osv. (primært på Facebook) 

 Vi administrerte den lokale løypekjøringen i hytteområdet, og det ble i den korte snø 
sesongen vi hadde i 2014/2015 kjørt løyper hele 10 ganger. Informasjon ble alltid delt rett 
etter sporkjøringen.  

 Vi har nå over 200 personer som følger Aktivitetsgruppa på Facebook aktivt. Dette er en 
enkel og god måte å dele informasjon på.  

 Ved flere dugnader fra vår til senhøsten 2015 har skiløypetraseen blitt utbedret og en ny 
løype er etablert.  

 Noen steder har skiløypen blitt lagt noe om. Hensikten er at både vi skiløpere og snøskuterne 
skal få en bedre løype. 

 Det har vært et sterkt ønske fra de som kjører løypene våre om en bedre merking av 
løypenettet. Stort sett kjøres løypene etter mørkets frembrudd, og da er det ofte svært 
vanskelig å ta seg frem i terrenget. Det er på høsten i år satt ut over 500 bambus 
merkepinner med refleks. 

 I problemområdet mellom J feltet og Primkjønn har det blitt tatt trær som gjorde scooter 
kjøringen vanskelig. Det har også blitt sprengt bort en knaus som gjorde snøforholdene 
vanskelige.  
 
Oppsummering: 
 
Som dere skjønner har det vært høy aktivitet gjennom året. Mange har brukt mye av sin 
hyttetid på å oppgradere og forbedre områdets skiløyper for oss alle. Det har vært mye 
morro, masse slit, og det er store forventninger til vinteren som nå er godt i gang. 
Aktivitetsgruppen håper at alle brukere av området vil bli fornøyd med de oppgraderingene 
som har blitt utført.  
 
Det er også alltid rom for at flere bidrar, det mange av de samme som alltid stiller opp.. Jeg  
håper også at flere kan tenke seg å være med å betale medlemskapet i Breiset & Omegn 
Løypelag som nedlegger et stort arbeid for oss. Det var i 2015 kun 78 av over 200 hytter som 
var med å betale, og det er jo litt rart at 78 skal betale for noe alle har glede av. 

  

Planer for 2016 

Aktivitetsgruppa har en rekke planer og ønsker for 2016, og det er fortsatt skiløypene som har 

førsteprioritet. 
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Det gjenstår enda en del arbeid med den nye løypa, og vi har ikke funnet noen endelig løsning 

for løypetrasse mellom O-feltet og J-feltet, men ser på flere alternative løsninger.  

Med Breiset & Omegn Løypelag har vi også snakket om hvordan vi i fremtiden kan få bedre 

kvalitet på skisporene, og frekvens på løypekjøring. Dette vil bli fulgt opp.  

  

I år som i fjor forsøker vi å få til at løypene blir kjørt en ekstra omgang i vinterferieukene, og i 

påsken ved behov. 

 

Badeflåten ble flittig benyttet også i sommeren som gikk. Badetrappen ble reparert, og flåten 

er nå i ok stand. Med noe vedlikehold vil den fungere også i år. Det har blitt forespurt om det 

er mulig med en badeflåte også i Primtjønn og vurdering av dette vil bli gjort. Prisen på en 

slik ligger på kr 10-15000 og det vil i vurderingen bli tatt med hvorvidt det finnes brukere 

som selv vil håndtere ut og opptak av flåten. 

Det er planer for oppfrisking av gammel merking av løyper. Planen er å få laget nye tre-skilt.  

Budsjett / Investeringsbehov 

Løyper:            Normalt budsjett, inkludert kjøring, vedlikehold og   

   kostnader til merking. 

  

Påskeskirenn:  Håper på like god oppslutning også i år, og ber om samme ramme som i 

2015.  

Vi ønsker i 2016 å få tilgang på samme budsjett som tidligere år.  

 

 

 

  

 

  



           REGNSKAP FOR HEIA HYTTEFORENING 1.1 – 31.12.2015 

           Inntekter:                                                       Utgifter: 

Kontingent ……………Kr 743.050,00              Brøyting/strøing  …      kr 422.844,18  

Tiltredelsesavgift ….kr      1.000,00              Veivedlikehold  …         kr 137.709,38                                                         
Salg av nøkler………. kr      2.200,00              Advokatutgifter   …….  kr     4.375,00                                    
Renteinntekt………….kr     1.166,05              Garasje/bom      ……..   kr   62.440,20 
                                                                        Sum veikostnad (75,5)  kr 627.368,76 
                                                                           Styrets drift …………….. kr   40.802,62 
                                                                           Bankgebyrer  ………….  kr      1.576,25 
                                                                           Giroer  …………………..   kr    10.315,00 
                                                                           Renovasjon ……………   kr 107.019,00 
                                                                           Aktivitetsgruppa …….  kr   43.484,20 
                                                                           Breiset Løypelag …….  kr   50.000,00 
                                                                           Underskudd i 2015      kr 133.149,78 
Sum inntekter       kr 747.416,05                 Sum utgifter                kr 747.416,05 
 
 
     Sum veikostnader  ……………………………………………………      kr 627.368,76 
   +(styrets drift, giroer og gebyrer) kr 52.693,87 x 75,5%      kr   39.783,87 
   Totale kostnader til vei   (80,3%)          ……………………….    Kr 667.152,63 
 
 
 
            Aktiva                                                                Passiva 
 
Bankbeh. 1.1.2015   kr  320.601,40             Bankkonto 31.12.15   kr 187.451,62 
Underskudd i 2015   kr 133.149,78              Annen egenkapital     kr              2,00 
Garasje og lagerhus  kr             2,00 
Sum aktiva    ………   kr 187.453,62             Sum egenkapital …..  kr 187.453,62 
 
 
 
                                    Heia Hytteforening 31.12.2015 
 
 
Ragnar Lindås                              Jon Kavli Nilsen                       Egil Loddengård 
(kasserer)                                     (leder)                                       (revisor) 
 



Heia Hytteforening og veilag – til behandling på årsmøtet 2016 

Pkt. 6.  Innkomne forslag. 

A.  Forslag fra styret 

 
Etablering av elektrisk bom 

Bakgrunn  
Det ble på årsmøtet i 2014 fremmet forslag om å etablere elektrisk fjernstyrt bom for hyttefeltet. Det 

ble da vedtatt at saken ikke var godt nok utredet og styret ble pålagt å få saken bedre utredet til 

årsmøtet i 2015. Dette ble ikke utført tilfredstilelende og styret ble igjen pålagt å utrede saken. 

Styret har gjennom leder vært i kontakt med ulike firma som leverer løsninger for fjernstyrt bom og 

kontakt med Notodden energi for å få et kostnadsoverslag for fremføring av strøm til redskapsboden.  

Løsningsforslag 
Kravene vi har stilt til løsningen er at den skal være driftssikker, kunne åpnes ved bruk av 

mobiltelefon, fjernbetjening og nøkkel. Det vil kun være forhåndsgodkjente mobilnummer som kan 

åpne bommen. Ved oppringing til bommen blir det ikke belastet tellerskritt. 

Løsninger tilbys av flere leverandører og kostnadene for dette vil være omkring 40.000,-. Valg av 

leverandør anbefales gjort etter at det er gjort vedtak om gjennomføring. De største kostnadene for å 

etablere anlegget er fremføring av strøm. Oppstillingen nedenfor viser kostnader for etablering: 

Aktivitet   Anslått beløp 

Fremføring av kabel Notodden Energi 150 meter á kr. 110,- 16.500,- 

Graving for kabel 1) Må avgjøres 150 meter á kr. 300,- 2) 45.000,- 

Anleggsavgift 3) Notodden Energi  30.000,- 

Oppsett av strømskap i 
redskapsbua 

Elektriker  20.000,- 

Annet el-arbeider Elektriker  5.000,- 

Fundament Dugnad  2.000,- 

Sikring av driftsenhet 
Påkjørselvern 

  10.000,- 

Bomløsning, inkludert 
frakt og montasje 

Avgjøres  50.000,- 

Sum   178.500 

MVA   44.500 

Totale 
anleggskostnader 

  
223.000 

    
1) Fremføringen må krysse høyspentnettet og må derfor legges i bakken 
2) Basert på hva Notodden Energi regner i sin anslag. Kan selvfølgelig gjøres med dugnad. 
3) Notodden Energi vil kunne vurdere om denne kan frafalle. 

Bommen betjenes enten med fjernkontroll eller mobiltelefon. Fjernkontroll kan kjøpes for kr. 600,- 

dersom en ikke har mobiltelefon. Husk det koster ikke noe å bruke mobiltelefon. 

Bomarmen er konstruert slik at den har et svakt punkt som knekker dersom den blir påkjørt. Ny 

bomarm koster ca. kr. 1.000,- og er enkelt å skifte. Ekstra arm må vi ha i reserve.  

For å finansiere løsningen må hver hytte betale ca. 1.100,- kroner 
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Årlige driftsutgifter vil være service fra elektriker og anleggsavgift vil være rundt 10.000,- eller ca. kr 

50,- pr. hytte. 

Forutsetning for løsningen. Et hyttemedlem må ta ansvar for å vedlikeholde GSM enheten med 

gyldige telefonnummer. 

Det har også vært gjort en vurdering av alternativ løsning med å sette en GSM betjent lås på 

eksisterende bom som betjenes av solcellepanel med batteri. Dette lar seg teknisk løse men vi er da 

anbefalt batterikapasitet på 2 x 200 Amper timer. Dette vil koste ca. 50.000,- pluss et solcelleanlegg til 

10.000,-. Låseleverandør har tilbudt en løsning med feste av lås på eksisterende bom til kr. 25.000,- 

eks. mva.  

Totale installasjonskostnader for en slik løsning vil være omkring kr. 85.000,- eks mva. 106.000,- 

inklusiv MVA. Eller kroner kr. 520,- pr. hytte 

For denne løsningen kan vi benytte eksisterende nøkkel for å åpne låsen til bommen 

For denne løsningen kan vi også føre frem strøm fremfor å benytte batterier og solcellepanel 

kostnadene pr. hytte vil da være kr. 860,- 

Oppsummering installasjonskostnader 3 alternativer 

1. Automatisert bom kr 1.100,- pr. hytte 

2. GSM lås eksisterende bom med solcelle/batteri kr. 520,- pr. hytte 

3. GSM lås eksisterende bom med fremføring av strøm kr. 860,- pr. hytte 

For alle 3 alternativer må vi regne årlige utgifter pr. hytte til kr. 50,- 

For alle alternativene er det en forutsetning at et medlem påtar seg ansvaret for administrasjon av 

GSM enheten. 

Avstemming 
Først stemmes det for om en vil at vi skal velge en ny løsning eller ikke. 

Hvis det er flertall for ny løsning gjøres det en ny avstemming om alternativ 1, 2 eller 3 

Gjennomføring hvis JA 
Hvis årsmøtet stemmer for ny løsning vil styret vurdere hvordan og når ny bomløsning kan 

gjennomføres. Det er ikke inkludert i budsjett for 2016.  

 

Endring av avtale om strøing  

Bakgrunn  
Det har vært en rekke henvendelser fra medlemmer om at de ikke er tilfreds med den strøjobben som 

blir utført.  

Det er to forhold som viktig å ta med i vurderingen av strøingen. 

1. Det er stadig flere eldre og pensjonerte medlemmer som bruker hyttene også i ukedager. Det 

er også slik at når blir eldre er en mer usikker på kjøringen og lysten til å legge på kjetting er 
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også mindre. Det vil være synd om glatte veier skulle være årsaken til at hyttemedlemmer lar 

vær å bruke hyttene. 

2. Det er også vært en endring i klima som bidrar til at det er større behov for strøing. 

Avtalen om strøing er dessverre ikke helt klar på hvor det skal strøs. Innledningen av kontrakten «Det 

er i hovedsak bakkene som skal strøs. Dette gjelder alle veier, også sideveier.» Beskriver hvor det 

skal strøs. «Dette» i andre setning viser tilbake til første setning som beskriver «hovedsak bakkene». 

Styret har nå et ønske om at avtalen endres til å være klar på at strøingen skal utføres på alle veier 

hvor det er fare for sikkerhet og fremkommelighet.  

Styret vil be om årsmøtes godkjenning til å reforhandle avtalen med Tinne. En klargjøring av avtalen 

vil medføre en økning av kostnader og dermed også kontingent. I avtalen vil vi også legge til avsnitt 

om at veiene skal være strødd alle dager mellom klokken 10:00 og 19:00. 

Avstemming 
Vi ber årsmøtet om å foreta en avstemning til om vi skal reforhandle avtalen eller ikke. Valget er 

skriftlig og det stemmes JA dersom en støtter opp om en reforhandling og NEI dersom en ikke vil at 

avtalen skal reforhandles. 

Gjennomføring hvis JA 
Styret vil gjøre en vurdering etter at forhandlinger er gjennomført om dette kan tas inn i budsjett for 

2017 eller om vi først må avklare med årsmøtet. 

 

 

Spikkestad 16-02-2016 

Jon Kavli Nilsen, 

Leder Heia Hytteforening og Veilag 

 

 

 



 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR HEIA HYTTEFORENING 2016 

Brøyting – strøing …………………………. Kr 435.000                       

Strøsand ……………………………………….. kr   10.000                          

Veivedlikehold (grusing,slådding) …..kr 132.000                                

Salting av vei …………………………………..kr  18.000                 

Vedlikehold av bom + nøkler …………..kr    7.500                       

Tomteleie til garasje ………………………..kr   5.000                      

Forsikring av garasjer ……………………… kr   2.500                               

SUM VEIUTGIFTER ………………………………………………….KR 610.000  

Renovasjon …………………………………….kr 112.000                                  

Aktivitetsgruppa (inkl. påskerenn) … kr   48.000                           

Styrets drift …………………………………….kr  50.000                           

Giroer, (utsendelse av kontingent)….kr   10.000                                  

SUM ANDRE UTGIFTER ………………………………………… KR  220.000 

TOTALE UTGIFTER I 2016 ……………………………………….KR  830.000 

 

DEKKES INN MED FØLGENDE INNTEKTER: 

Kontingent:   199 hytter a kr 4.100 ……………………….kr  815.900     

                             2 hytter a kr 3.700 ……………………….kr      7.400 

                             1 hytte  a kr 2.000 ………………………. kr      2.000 

                             3 hytter a kr 1.000………………………. kr      3.000 

Renteinntekter + salg av nøkler …………………………… kr     1.700      

SUM INNTEKTER I 2016  ……………………………………….KR 830.000 

 

GIROER SENDES UT MED FORFALL 15.APRIL 2016 



HEIA HYTTEFORENING OG VEILAG 

DUGNAD 

 

Det blir dugnad i hytteområdet 

Lørdag 14. mai 2016 (Pinseaften) 

 

Nærmere beskjed om oppmøtested vil bli gitt pr. e-post. De som ikke har registrert e-
postadresse må se etter oppslag ved bommen etter 30. april. 

Arbeidsoppgaver vil bli fordelt ved frammøte. 

Det er behov for trillebår, spade, rive, sag, øks, grenklipper o.l. 

Kan noen stille med ryddesag, motorsag eller bilhenger? 

 
Tilhengerne i lagerhuset må ikke benyttes privat denne dagen! 

 

 

VEL MØTT 

 

 

Hilsen styret. 

 

____________________________Klipp her.________________________________ 

 

FULLMAKT. 

 

Som eier av hytte nr. ………………………….gir jeg herved 

Navn: ……………………………………………Hytte nr. ……………….. 

Fullmakt*) til å avgi stemme på mine vegne på årsmøte i Heia Hytteforening 

2016. 

Stemme kan bare avgis på årsmøte. 

Navn: ………………………………………….... Adresse:………………………………… 

       ………………………………………….. 

 

*) NB Stedfortreder kan bare avgi to stemmer, dvs. medlem kan avgi  en fullmaktstemme i 
tillegg til sin egen stemme.  




