
 

Leder: Jon Kavli Nilsen, 

Bjørkeliveien 40, 3430 Spikkestad 

 

 

   
 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 

 
Heia hytteforening avholder årsmøte i  

Røde Kors huset         
Kirketorget 6, KONGSBERG 

 
Lørdag 25. mars 2017 kl. 11.00  

 
 

DAGSORDEN. 
 

1.      Navneopprop.   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 2016. 

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

redegjørelse. 

7. Styrets forslag til budsjett for 2017. 

 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 



 Styrets beretning for 2016 
Hjemmeside http://www.heiahytte.info/ 

   1 

STYRETS BERETNING for perioden 1. januar – 31. desember 2016. 

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

Styremedlem (nestleder) Eva Ellefsen (O-11) Varamedlem Robin Hjertvik (N-12) 

Styremedlem (sekretær) Vidar Skovli (F-12)    

Styremedlem (kasserer) Ragnar Lindås (E-17)    

Styremedl.(grunneiers rep.) Thomas Tinne    Varamedlem Mathis Tinne 

  

Valgkomité Terje Jacobsen (O-14)   

 Anders Skorge (F-13)   

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 2016 var det 207 medlemmer i hytteforeningen hvorav 6 medlemmer som betaler 

redusert kontingent (hytter utenom det regulerte området). 

Styremøter – befaringer 
Det har vært avholdt 6 styremøter samt veibefaringer. 

Styrevedtak i 2016 

Til orientering følger et utvalg av vedtak som er gjort av styret i 2016 

SAK 7/2016 – KONSTITUERING OG FORDELING AV OPPGAVER 

Eva overtar som nestleder. Ellers ingen endring i oppgavefordelingen. 

SAK 10/2016 – STATUS AUTOMATISERT BOM – Hvordan finansiere. 

Løsningen blir dermed at det sendes ut en anmodning om forskudd på neste års foreningskontingent, 

kr 900 med innbetalingsfrist 20. juni. Det må utarbeides en relevant informasjon med 

betalingsanmodningen. Informasjonen vil bli sendt ut med Vårinfo (e-post) 

SAK 11/2016 – Tillatelse til framføring av kraftkabel til bom 

Jon fikk styrets fullmakt til å forhandle med Bentsrud om siktrydding, skitrase og kabelgrøft mot at 

kontingentkravet frafalles i en begrenset tidsperiode. 

SAK 18/2016 – STRØSANDDEPONI 

Kort diskusjon om etablering av strøsanddeponi. Best egnet sted er bakketoppen vis a vis F11-13-

tunet. Tinne ønsker å beholde kontrollen for deponi på egen grunn og tar ansvar for etablering og 

kostnad innenfor rammen av gjeldene avtale om vintervedlikehold. 
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SAK 21/2016 – VIDEREFØRING AV HJEMMESIDE 

Robin (ansv.) har sagt seg villig til å drifte hjemmesiden videre på en ny plattform med assistanse fra 

Jon. 

SAK 22/2016 –veiavgift fra hytter nedenfor bommen 

Ikke den store entusiasme for forslaget. Økonomisk lite å vinne på forslaget, men i solidaritetens 

navn ble vedtatt å gå videre med saken. Vidar (ansv.), verifisere eiendomshjemlene med kommunen, 

formulere brev med betalingsanmodning. 

SAK 29/2016 – SKILTING AV HYTTER 

Kommunen setter opp standard skilt på veiene. 

Den enkelte hytteeier besørger nummerskilt ihht nye veiadresser på egen hytte.   

SAK 37/2016 – Brev til hytteeiere nedfor bom vedr. tilskudd til veivedlikeholdet.  

Utsendelse samordnes med utsendelse av giro for innkreving av medlemskontingent. Kontaktinfo er 

innhentet fra Notodden kommune. Styret vedtok å benytte dagens laveste kontingentsats kr 1000. 

SAK 42/2016 - ØKNING AV TILTREDELSESAVGIFT. 

Tiltredelsesavgiften økes til kr 2000 etter innføring av ny bomløsning. 

 

Økonomi 
Viser til regnskap for 2016. I hovedsak var kostnadene knyttet til 

• Snøbrøyting og strøing     kr.433.884,91 

• Veivedlikehold      kr.156.250.00 

• Renovasjon     kr.115.144,00 

• Etablering av ny bom inkludert bombrikker kr.238.780,86 

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. 

Beholdningen pr. 31.12.2016 er kr. 238.384,90 

Aktiviteter gjennomført i 2016 

Etablering av automatisk bom 

Årsmøtet i 2016 vedtok forslag om etablering av elektrisk bom. Samtidig ble det oppnevnt en 

arbeidsgruppe for gjennomføring. Denne bestod av:  

Jan Helge Høybø M-01, Åge Johannesen C-00, Dag Lindsholm C-07 og Anders Lensby (M-19) 

Gruppen innhentet nødvendige anbud og utarbeidet kostnadsoverslag for gjennomføring og drift. 

Styret i vedtok på styremøte 14.04.2016 (sak 10/2016) at løsningen skulle finansieres ved anmodning 

om forskuddsbetaling av neste års foreningskontingent på kr. 900,- med innbetalingsfrist 20. juni. De 

aller fleste av medlemmene betalte i tide og arbeidet med anskaffelse ble igangsatt. Avtale om 

fremføring av strømkabel ble inngått med grunneier Bentsrud 24. juni 2016. Dugnad ble for legging 

av kabel ble gjennomført 19. august. 30. august ble den nye bommen satt i drift.  
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Styret i foreningen takker arbeidsgruppen for vel gjennomført oppgave! ! Styret har mottatt positive 

tilbakemeldinger for innført bom. Ikke minst at dette ble gjennomført raskt, effektivt og godt 

innenfor kostnadsrammen. 

Dugnader og veivedlikehold 

Styret gjennomførte befaring av veier 24. april og besluttet at det skulle påføres grus og sloddes på 

enkelte veistrekninger innenfor rammen av årets budsjett. 

Den tradisjonelle vårdugnaden ble gjennomført 14.mai.  Hovedoppgavene for denne dugnaden var 

rydding av grøfter og stikkrenner. Dugnaden ble avsluttet med pølseservering og sosialt samvær. 

Høstdugnader ble gjennomført lørdag 17. og 24. september med siktrydding som hovedoppgave. Det 

ble benyttet fliskutter den siste lørdagen. Erfaringen er at fliskutter er nyttig for å rydde, men 

arbeidsoppgavene for betjening av maskinen må planlegges bedre. Det bør jobbes skift fra lørdag og 

søndag morgen til kveld. 

Vintervedlikehold 

I sesongen 2015/2016 ble det det utført brøyting i 22 dager med til sammen 140 timer, strøing 11 

dager med til sammen 37 timer. I tillegg ble det bestilt 3 ganger strøing utenom kontrakt med 

tilsammen 7 timer. 

I perioden oktober til utgangen av desember 2016 er det utført brøyting 11 dager med 68, 5 timer, 

strøing 9 dager med 25 timer. I tillegg 2 ganger strøing utover kontrakt med 4 timer. 

Sesongen 2016/17 har vært veldig varierende med til dels store mengder med snø påfulgt av regn og 

deretter frost. Dette medfører smelting og danning av issvuller. Alle tun oppfordres til å rydde grøfter 

og eventuelt utvide disse, slik at smeltevannet kan føres bort fra veioverflaten. 

Hjemmesiden 

Etter mange års drift av foreningens hjemmeside ønsket Jan Borrebæk å overlate denne jobben til 

andre. Robin Hjertvik (N-12) påtok seg jobben med å etablere en ny hjemmeside. Ny side kom i drift i 

juli 2016. Siden redigeres av Robin og Jon (styreleder O-18).  

Siden benyttes for å gi informasjon om vei og føreforhold. Dette er det gitt positiv tilbakemelding på 

fra medlemmene. Siden finnes på lenken: http://www.heiahytte.info/ 

Samarbeid med grunneier 

Styret har i flere av styremøtene sammen med grunneier drøftet hvordan vi i fremtiden kan bedre 

samarbeidet om veivedlikehold og muligheter for friluftsliv. Styret har hatt god og åpen dialog med 

både Mathis og Thomas Tinne  

Tinne har informert styret om at han vil starte avvirking av skog i og omkring hyttefeltet og har derfor 

behov for en oppgradering av Høymyrvassvegen og Primtjønnvegen. Hytteeiernes representanter i 

styret har ikke hatt innvendinger til at Tinne vil avvirke skog og gjennomføre en oppgradering av 

veiene for dette formålet. Utfordringen er at vi ikke kan enes om hvordan fremtidig vedlikehold av 

veiene skal organiseres. 

Strømbrudd 

Det har vært få strømbrudd i hyttefeltet. Glitre Energi Nett har lagt ny kraftlinje fra Kongsbergsiden. 

Navn på veiene og nummer på hyttene 
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Notodden kommune har tildelt navn til hovedveiene. Høymyrvassvegen, Primtjønnvegen og 

Ljostjønnvegen. Likeledes har de enkelte hyttetomtene blitt gitt nummer. Fra noen medlemmer har 

styret blitt oppfordret til å koordinere arbeidet med nummerering. Dette har styret ikke vil påta seg. 

Det er den enkelte hytteeier som er ansvarlig for å følge retningslinjene fra kommunen. Veiskilting vil 

bli utført av Notodden kommune. 

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.   

Aktivitetsgruppa har sin egen Face book side: http://www.facebook.com/aktivitetsgruppameheia 

Planer for 2017 

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 vil også vurdere å støpe betonggulv i garasjen ved 

E-134. Vårdugnaden er satt til lørdag 3. juni (Pinsaften). 

Påminnelse 

Husk å sende melding om adresseforandring og endring av e-post adresse til styrets sekretær: 

vidar.skovli@asker.online.no. Store kostnadsbesparelser for foreningen om vi kan kommunisere via 

e-post. 

STYRET  

mailto:vidar.skovli@asker.online.no
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VEDLEGG 

ÅRSMELDING FRA AKTIVITETSGRUPPA 

Oslo 12 februar 2017 
 
Årsmeldingen inneholder informasjon om hva vi har gjort og hva vi har planer om å 
gjøre videre i 2017. 
  
Aktivitetsgruppa 2015/2016 

Aktiviteter gjennom året: 

• Påskeskirenn med godt oppmøte, fint vær, gode løyper, hyggelig sosialt samvær og 

flotte premier. 
• Badeflåte reparert og satt ut, og tatt opp ved sesongslutt (ligger nå i bukta ved 

badeplassen). 

• Flere nye klopper er laget i stien rundt bl.a. Høymyrvann. 

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

• Vi har lagt ut mange 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 2015/2016 kjørt løyper hele 10 ganger. Informasjon ble delt rett 

etter sporkjøringen. Med arbeidet som har vært nedlagt i de lokale løypene gjennom 

de siste årene var tilbakemeldingen fra scooter gjengen og brukerne av løypene at 

det aldri før har vært så gode og brede spor tidligere. Så arbeidet gir gode resultater! 

Tusen takk til alle som har deltatt!! 

• Vi har nå over 277 personer som følger Aktivitetsgruppa på Facebook aktivt, så dette 

er en enkel og god måte å dele informasjon på.  

• Ved flere dugnader fra vår til senhøsten 2016 har skiløypetrasen blitt utbedret og ny 

løype etablert.  

o Vi takker for godt oppmøte.  

o Spesielt er det arbeidet med siste delen av den nye rundløypa som vi har 

brukt tid på. Helt på tampen av året ble det laget en helt ny trase fra O og til 

M, men denne ble ikke helt ferdig grunnet det store snøfallet som tok oss litt 

på sengen. 

• Noen steder har skiløypen blitt lagt noe om. Hensikten er at både vi skiløpere og 

snøskuterne skal få en bedre utforkjøring. 

• 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 de siste årene satt ut over 800 

bambus merkepinner med refleks, et arbeid som vedlikeholdes fortløpende. 

• Som dere skjønner har det vært høy aktivitet gjennom året. Mange har brukt mye av 

sin hyttetid på å oppgradere og forbedre områdets skiløyper. Det har vært mye moro, 

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 

oppgraderinger som har blitt utført og vi venter nå bare på masse snø. 

 

Det er også alltid rom for at flere bidrar, har du ønske om å være med i 

aktivitetsgruppa er det bare å melde interesse.  

 

En av oppgavene til Aktivitetsgruppa er å være med i styret i Breiset & Omegn 

Løypelag (Anders Lensby er pr. februar 2016 valgt inn for to nye år som Meheias 

representant i styret) Dette er et viktig arbeid hvor vi gjennom vervet påvirker hva 

som gjøres videre og hvordan løypemateriell benyttes. I 2016 var det 84 betalende 
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hytter med fra Meheia. På vegne av Breiset & Omegn Løypelag takker jeg alle 

medlemmene og håper gamle og nye medlemmer også i 2017 vil være med å støtte 

det gode arbeidet. Nytt av året er bl.a. at dere selv kan følge med når løypene blir 

kjørt ved å gå inn på skisporet.no (og søke opp Breiset / eller laste ned appen og 

velge Breiset som din favoritt).  

  

Planer for 2017 

Aktivitetsgruppa har en rekke planer og ønsker for 2017. 

Det gjenstår enda mye arbeid med våre løyper og det er stadig tynning og rydding 
som må gjennomføres for å klare å skape løyper selv i snøfattige vintre. 

 

I problemområdet mellom J feltet og Primtjønn er det fremdeles et arbeid som 
gjenstår. Tilbakemeldingene jeg har fått er at partiet er humpete og for smalt. Dette 
vil vi gjøre noe med, og strekningen inkludert rundløypen rundt Primtjønn vil bli 
prioritert frem mot neste sesong. Det viktigste vil være å få traseen til å bli mest mulig 
anvendelig selv med lite snø. Dette er en av våre mest brukte løyper, så vi har et håp 
om at denne vil bli veldig fin. 

  

I år som i fjor håper vi å få til at løypene blir kjørt en ekstra omgang i vinterferieukene 
dersom det er behov for dette. 
Vi hadde en lang og god sommer i 2016, og badeflåten ble flittig benyttet. Flåten 
fungerte helt fint, og med noe vedlikehold vil den fungere også noen år til.  

Vi har innhentet godkjenning av grunneier for å legge ut flåte også i Primtjønn. Dette 
krever at vi har noen som tar seg av utsetting og opptak av flåten, samt at vi får kjøpt 
en flåte innenfor budsjett. 

Det er også planer for en oppfrisking av gammel maling langs våre interne stier og 
løyper. 

  

Budsjett / investeringsbehov 

Løyper:  

• Kjøring av lokale løyper etter samme prismodell som tidligere år. 
• Vedlikehold og eventuell oppgradering av klopper, noe løpende 

kostnader til materialer. Som 2016/2015.  
  

Påskeskirenn:  

• Påsken 2016 var fin, og det var også i år godt oppmøte.  
• Håper på like god oppslutning også i år og ber om samme 

ramme som i 2016.  
  

Benytter samtidig anledningen til å takke for godt samarbeid med styret, og ser frem 
til fortsettelsen. 
 
  
Med hilsen 
  
Anders Lensby for  
Aktivitetsgruppa  
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http://heiahytte.info/ 
https://www.facebook.com/aktivitetsgruppameheia 

  
Kontaktinformasjon: 
 

Anders Lensby 
tlf. 40 80 52 28 
E-post: 

anders@lensby.com 

 

Stein Arve Gløsmyr 
tlf. 97 59 44 59 

E-post: stglos@gmail.com 

 

Svein Torgersen 
tlf. 90 98 7971 

E-mail: svtorger@online.no 

 

Sven Oscar Kristiansen 
tlf. 90 95 68 45 

E-mail svok@online.no 

 

Gisle Espolin Johnson 
tlf. 90 15 00 66 

E-post: gisleej@online.no 

 

 

 
  
  
  
  
  
               
 

http://heiahytte.info/
https://www.facebook.com/aktivitetsgruppameheia
mailto:anders@lensby.com
mailto:stglos@gmail.com
mailto:svtorger@online.no
mailto:svok@online.no
mailto:gisleej@online.no


           REGNSKAP FOR HEIA HYTTEFORENING 1.1 – 31.12.2016 

           Inntekter:                                                       Utgifter: 

Kontingent ……………Kr 829.617,00              Brøyting/strøing  …      kr 433.884,91                                                                                              
Ny bom m/brikker   kr 268.600,00              Bom- utgifter   …….       kr 238.780,86                                    
Renteinntekt………….kr     2.627,05              Garasje                ……..   kr     7.424,00  
                                                                           Veivedlikehold ………… kr 156.250,00 
                                                                         Sum veikostnad (76,7)  kr 836.339,77 
                                                                           Styrets drift …………….. kr   44.710,13 
                                                                           Bankgebyrer  ………….  kr      2.065,50 
                                                                           Giroer  …………………..   kr    24.387,13 
                                                                           Renovasjon ……………   kr  115.144,00 
                                                                           Aktivitetsgruppa …….  kr    27.264,24 
                                                                           Overskudd 2016 …….  Kr    50.933,28 
 
Sum inntekter      kr 1100.844,05                Sum utgifter               kr 1100.844,05 
 
 
     Sum veikostnader  ……………………………………………………      kr 836.339,77 
   +(styrets drift, giroer og gebyrer) kr 71.162,76 x 76,7%      kr   54.581,84 
   Totale kostnader til vei   (80,9%)          ……………………….    Kr 890.092,61 
 
 
 
            Aktiva                                                                Passiva 
 
Bankbeh. 1.1.2016   kr  187.451,62             Bankkonto 31.12.16   kr  238.384,90 
Overskudd i 2016      kr   50.933,28              Annen egenkapital     kr              2,00 
Garasje og lagerhus  kr             2,00 
Sum aktiva    ………   kr 238.386,90             Sum egenkapital …..  kr 238.386,90 
 
 
 
                                    Heia Hytteforening 31.12.2016 
 
 
Ragnar Lindås                              Jon Kavli Nilsen                       Egil Loddengård 
(kasserer)                                     (leder)                                       (revisor) 
                                                    
 



 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR HEIA HYTTEFORENING 2017 

Brøyting – strøing …………………………. Kr 440.000                       

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

Veivedlikehold (grusing,slådding) …..kr 132.000                                

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

Vedlikehold av bom                 …………..kr  14.500                       

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

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

SUM VEIUTGIFTER ………………………………………………….KR 622.000  

Renovasjon …………………………………….kr 120.000                                  

Aktivitetsgruppa (inkl. påskerenn) … kr   48.000                           

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

Giroer, (utsendelse av kontingent)….kr   10.000                                  

SUM ANDRE UTGIFTER ………………………………………… KR  228.000 

TOTALE UTGIFTER I 2016 ……………………………………….KR  850.000 

 

DEKKES INN MED FØLGENDE INNTEKTER: 

Kontingent:   199 hytter a kr 4.200 ……………………….kr  835.800     

                             2 hytter a kr 3.800 ……………………….kr      7.600 

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

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

Renteinntekter + gebyrer            …………………………… kr     1.600      

SUM INNTEKTER I 2017  ……………………………………….KR 850.000 

 

GIROER SENDES UT MED FORFALL 15.APRIL 2017 

 



HEIA HYTTEFORENING OG VEILAG 

DUGNAD 

 

Det blir dugnad i hytteområdet 

Lørdag 3. juni 2017 (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.  




