
 
 
 
 

 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022 
Heia Hytteforening og Veilag avholder årsmøte 

 

Tidspunkt: Lørdag 12. mars kl. 11.00. 

Sted: Røde Kors huset i Kongsberg, Kirketorget 6, 3616 Kongsberg. 

 

DAGSORDEN 

1. Navneopprop.   Fullmakter (se vedlegg) 
2. Valg av referent og 2 medlemmer til underskrift av protokoll 
3. Valg av møteleder 
4. Godkjenning av styrets innkalling                 
5. Styrets beretning 
6. Regnskap for driftsåret 1/1 – 31/12 2021 

a. Revisors beretning 
7. Forslag fra styret og innkomne forslag fra medlemmer med forslagsstilleres 

redegjørelse. 
a. Forslag fra Jon Kavli Nilsen: Båter i Høymyrvann og Primtjønn 

8. Styrets forslag til budsjett for 2022 
9. Foreningskontingent med betalingsfrist 
10. Valg til styret 
11. Valg av valgkomite 
12. Revisor er ikke på valg i år. 

 

Det vil bli medlemsmøte etter årsmøtet. 

Agenda medlemsmøtet 

Salting / vedlikehold vei v/Svein Torgersen 

Status videre utbygging v/Thomas Tinne 

Årsrapport fra aktivitetsgruppa – se vedlegg 

Aktiviteter 2022 

  



 
 
 
 

 
 

Fullmakt 
Vær oppmerksom på at stedfortreder kan kun avgi 2 stemmer. Det vil si egen 
stemme pluss 1 fullmakt. 

 

Som eier av hytte nr. ___________ gir jeg herved 

Navn: __________________________ hytte nr. ___________ 

Fullmakt til å avgi stemme på mine vegne på årsmøtet i Heia Hytteforening 2022 

Stemmen kan bare avgis på årsmøtet 

Navn:________________________ Adresse:  ___________________ 

       ______________ 

 



 
 
 
 

 
 

Vedlegg til innkalling 
• Styrets beretning 
• Regnskap for driftsåret 1/1 – 31/12 2021 
• Revisors beretning 
• Styrets forslag til budsjett for 2022 
• Årsmelding fra aktivitetsgruppa 

 

 



  
 

Styrets beretning for 2021 
Hjemmeside http://www.heiahytte.info/ 
 
STYRETS BERETNING for perioden 1. januar – 31. desember 2021 
Heia Hytteforening og Veilag har fokus på likestilling og mangfold og styret har bestått av to kvinner 
og tre menn i tillegg til en kvinne og to menn som varamedlemmer. 
  

Styret har bestått av: 
Styreleder    Eva Ellefsen (O-11)   
Styremedlem      Tonje Bråthen (M-20)   
Styremedlem (sekretær)   Dag Magne Lindsholm (C-7) 
Styremedlem (kasserer)   Tom Trelease (D-3) 
Varamedlem    Kristine Hverven Hansen (B-3) 
Varamedlem    Jan Helge Høybø (M-1) 
Styremedlem (grunneiers rep.)   Thomas Tinne 
Varamedlem    Mathis Tinne 
 
Valgkomité    Anders Nerdrum (M-3) 

Jon Kavli Nilsen (O-18) 
 
Revisor     Inger Torgersen (D-5) 

 
 
Medlemsstatus 
Medlemskap i Heia Hytteforening og Veilag er obligatorisk for hytteeiendommer i 

reguleringsområdet og alle som krever bruksrett til vei.  Pr. 31. desember 2021 var det totalt 203 

medlemmer som betaler full kontingent.  

I tillegg betaler 9 eiendommer redusert kontingent (hytter utenom det regulerte området). I 2021 er 

det solgt nye tomter, og det er lagt ut enda flere tomter for salg, så vi forventer en økning i ordinære 

medlemmer i løpet av 2022 og 2023. 

 

 
Årsmøte 2021 
Årsmøte 2021 ble utsatt 2 ganger grunnet koronasitasjonen.  Ordinært Årsmøte ble derfor 

ikke avholdt før 23. august 2021. 

 

Styremøter 
Det har vært avholdt fem styremøter og i 2021. 
Styrets arbeid har i 2021 også vært preget av koronasitasjonen, og det er avholdt flest styremøter på 

Teams. 



 

 

 

Styresaker i 2021 
Til orientering følger et utvalg av saker som er behandlet av styret i 2020.  

Januar 2021: 
VIDERE HOGST 
Det er foretatt hogst nedenfor og i O-feltet og videre på M-feltet mot N-grenda.  Thomas har 

tilgang på hogstmaskinen ut neste uke. 

Han forsøker få ta i et annet hogstlag til å starte ved C-feltet og som kan jobbe seg nedover 

mot N-grenda. Folk uttrykker at de er fornøyde med at det ikke er foretatt snauhogst.  En del 

har henvendt seg angående hogst på egne tomter.  Hogstmann er bekymret for å hogge for 

nære hytter.  Hytteeier bes derfor om å ta direkte kontakt med entreprenør for å avtale 

hogst. 

 

KONTINGENT TIL BREISET OG OMEGN LØYPELAG 
Vi betaler i dag 120.000,- kr i året, og bør be om å få tilsendt budsjett og regnskap. 

BOL kommer til å vedta en økning av kontingenten og retter med bakgrunn i dette en 

henvendelse til oss.  Vårt årsmøte må behandle saken og i tilfelle vedta tilsvarende.  

Jon gir tilbakemelding til Anders Lensby om at det er en forutsetning å motta regnskap og 

budsjett fra BOL for at saken skal kunne behandles. Anders legger fram et forslag om økning 

av kontingenten på Årsmøte.  Det stemmes over forslaget. 

 

PARKERINGSAVGIFT  

Det ble foreslått en avgift for å parkere på plassen nedenfor bommen.  Thomas ser på saken.  

Tele Trading på Notodden kan lage skilt. 

Det kan lages et skilt med påskrift om at avgiften går til løypelaget. 

 

PLANER FOR SIDEVEIER OG TUN i 2021 

Det er foreslått et budsjett på kr 100.000,- til dette arbeidet i 2021. 

Forslag til prioriteringer av sideveier og tun beskrevet i referatet fra 9. september 2020 

gjennomføres til våren.  Det informeres kort om saken på hjemmesiden. 

Thomas kommer med tilbud på jobben. 

 

OPPGRADERING PRIMTJØNNVEGEN 

Arbeidet starter så fort vær- og føreforholdene tilsier det. Planlagt ferdigstilt før sommeren. 



 

 

 

Mars 2021: 
BREISET OG OMEGN LØYPELAG (BOL) 

Styret diskuterte tilleggsbevilgning til BOL med Anders Lensby. 

Når saken skal legges fram for Årsmøtet er det viktig å få fram følgende: 

- En langsiktig investeringsplan 
- Et detaljert budsjett som tydelig angir behovet for økt bidrag fra oss 
- En grundig gjennomgang av regnskapet for 2020 

Det er i BOL sin interesse å argumentere for hvorfor det er viktig med økt bevilgning fra Heia 

Hytteforening.  

 
Mai 2021: 
HVA GJØR VI MED VEIENE NÅ I VÅR? 

Dag og Jan Helge har foreløpig ikke vært sammen ute på befaring. De to lager et forslag til 

hvor det bør utføres veivedlikehold og tar kontakt med Thomas for å diskutere saken og 

bestemme hvor det er mest hensiktsmessig å utføre vedlikehold.  Tom sender rapportene fra 

Bakke til Dag og Jan Helge.  

Styret avventer tilbud fra Thomas om hva som kan utføres innenfor foreslått budsjett. 

Thomas informerer om at arbeidet med Primtjønnvegen starter i uke 20 eller 21. 

Tynning av hogst i området vil bli foretatt til vinteren.  Informasjon til hytteeierne vil bli lik 

den som ble gitt ifb med oppgradering av Høymyrvassvegen. 

 

September 2021: 
E134 KONGSBERG GRENSE-ELGSJØ, FORESLÅTT ENDRING AV REGULERINGSPLANEN 

Ref. mail fra Ragnar Grøsfjeld (Statens Vegvesen) fredag 10. september. 

«Som jeg orienterte om på telefon vurderer vi nå en alternativ trasé for den omlagte vegen til Heia 

hyttefelt. Bakgrunnen for at vi foreslår ny trasé er innspill fra den mest berørte grunneieren, der han 

uttrykte stor misnøye med forslaget til ny vegtrasé til Heia hyttefelt. Han foreslo en alternativ trasé 

nærmere dagens veg, som da ikke ville dele opp eiendommen. Statens vegvesen har vurdert dette 

alternativet, og ser at det kan være flere fordeler – spesielt ved at vi får samlet inngrepet. Her er 

noen momenter fra konsulenten vår: 

• Lengden på vegen er tilnærmet lik for de to alternativene. 

• Vi unngår parti med stor tosidig skjæring, men det blir sprenging over en lengre strekning 
som blir mer synlig utenifra. Totalt sett noe mindre sprengning. Det blir mer fylling og mer 
behov for rekkverk. 

• Rettere kurvatur enn det opprinnelige forslaget. 



• Det nye forslaget vil være positivt for friluftsliv, da stien fra Jerpetjønnhovet blir mindre 
berørt. 

• For naturmangfold er også endringen positiv, da vi flytter vegen vekk fra Månlitjønn 
(amfibier). 

 

Vedlagt følger en plantegning (tidligere lagt på hjemmesiden) der den alternative traséen er vist med 

rødt skråningsutslag samt et utklipp fra 3D-modellen som viser opprinnelig og nytt forslag. 

Reguleringsplanforslaget skal behandles i teknisk utvalg i Notodden 13. oktober, og kommunen må 

da ha oversendt komplett planmateriale senest 24. september. Vi håper Heia hytteforening har 

mulighet til å komme med en rask tilbakemelding til denne endringen. Statens vegvesen stiller gjerne 

på et Teamsmøte om det er ønskelig». 

Saken ble diskutert: 

Slik vi leser kartet er det ingen avkjøring (eller påkjøring) fra ny E134 mellom Saggrenda og 

Tinnemyra.  Mangler vi noe informasjon om av- og påkjøringer?  

Vi forutsetter videre at vi skal benytte gammel E134 (at denne veien vil holdes åpen) også etter 

åpning av ny E134 for å komme opp til hyttefeltet vårt.  Dette gjelder både ankomst fra Notodden- 

og Kongsbergsiden. 

Basert på dette har Styret i Heia Hytteforenings følgende forslag: 

- Vi ønsker ikke framlagt alternativ da dette virker uforholdsmessig inngripende i naturen og en 
lang omvei for de som kommer fra Kongsberg-siden 

- Vi foreslår i stedet at det fra gammel E134 legges til rette for en avkjøring i en tunell under 
eller bro over ny E134 i samme område hvor vi dag kjører opp til hyttefeltet. 
Slik vi ser det, vil dette være vesentlig mindre inngripende i naturen i tillegg til at vi mener 
dette burde bli en rimeligere løsning. 

 

Dag og Eva ønsker et Teams møte med Ragnar Grøsfjeld for å legge fram vårt forslag i tillegg til å få 

mer informasjon fra han knyttet til dette.   

Et forslag til et slikt møte er på dagtid torsdag 23. september. 

Konklusjonen fra dette møtet ble lagt på hjemmesiden vår. 

 

November 2021: 
ERFARINGSOVERFØRING FRA JON 

Brøytekontrakt – OK nå, men må følges opp 

Årsmøte og valg –Starte prosessen tidlig, helst i november-bestemme dato og bestille lokale 

Forberede Årsberetning 

Breiset og Omegn Løyelag – må få bedre underlag før vi overfører penger 

Registermelding til Altinn – Tom sender oppdatert informasjon 

Dugnader – bør få til i 2022 og framover 

Bomnøkkel – de siste som har kjøpt tomt har ikke fått bomnøkkel. Jon sjekker om Ragnar Lindås har 

flere nøkler. Hvis ikke må det bestille flere. 

 



DOKUMENTER FRA TERJE JACOBSEN – HVA GJØR VI MED DEM? 
Tonje tar på seg jobben med å sortere dokumentene. Dokumenter som ligger på minnepinne eller er 

scannet arkiveres direkte inn i dokumentarkivet i Visma Økonomioversikt. Pålogging til systemet 

sendes fra Tom.  Øvrige dokumenter må scannes og arkiveres.  Deretter kan alle dokumenter 

makuleres. Alle har tilgang til å legge inn dokumenter.  Pass på å gi dokumentene et lett 

gjenkjennbart navn og arkiver dokumentene i relevant mappe.  Opprydning av doble dokumenter 

kan gjøres i ettertid. 

 

MEDLEMMER UTENFOR OMRÅDET 
Medlemmer utenfor regulert område betaler veiavgift direkte til Thomas Tinne.  Dersom det er OK 

for Tinne og NN er villig til å betale full kontingent (pt 5200 kr), kan NN bli fullverdig medlem av Heia 

Hytteforening og Veilag.  Eva tar kontakt med Tinne og NN. 

 

Økonomi 
Det vises til utsendte regnskap for 2021. 
Snøbrøyting og strøing, veiavgift og vedlikehold av sideveier er de største utgiftene i regnskapet.  
Siden årsmøtet for 2020 ble utsatt vedtok styret å sende ut krav på kontingent uten endring fra 
foregående år, og ved hjelp av oppsparte midler fra tidligere har vi kunnet tåle et kostnadsnivå som 
ligger betydelig over det kontingenten gir dekning for. Det må forventes en betydelig økning i 
kontingenten fra 2022. 
 
Beholdningen pr. 31.12.2021 er kr. 469.007. Regnskapet viser et underskudd på kr. 232.080 for året. 
 

Påminnelse 

Husk å sende melding om adresseforandring og endring av e-post adresse til tom@trelease.no.  
Vi ønsker i størst mulig grad å kommunisere på e-post. 
 

STYRET 

 

 

 



Heia Hytteforening og Veilag
Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 Kontingent 2022

forslag kr 7.000

Beløp i NOK Resultat 2021 Budsjett 2021 Avvik Budsjett 2021

3200 Medlemskontingent - ordinær sats 1 045 200 1 040 000 5 200 1 421 000
3201 Medlemskontingent - lav sats 10 000 10 000 0 14 500
3206 Tilknytning Bom 4 000 4 000 1 000
3207 Salg bombrikker 7 250 7 250
3270 Annonseinntekter 14 000 10 000 4 000 12 000
7830 Konstaterte tap på fordringer -2 000

Driftsinntekter 1 078 450 1 060 000 20 450 1 448 500

Utgifter til bom -25 410 -6 286 -19 124 -11 000
Brøyting, Strøing -633 010 -610 000 -23 010 -680 837
Leie av grunn -5 000 -5 000 0 -5 000
Avgift til grunneier -326 474 -328 440 1 967 -363 235
Utgifter til sideveier -173 280 -200 000 26 720 -150 000
Aktivitetsgruppa -3 590 -50 000 46 410 -50 000
Breiset og Omegn Løypelag -120 000 -120 000 0 -120 000
Møter og Administrasjon -20 703 -20 000 -703 -20 000

Driftskostnader -1 307 467 -1 339 726 32 260 -1 400 071

Driftsresultat -229 017 -279 726 52 710 48 429

Netto finansposter -3 064 300 -2 964 -4 000

Resultat -232 080 -279 426 49 746 44 429

Eiendeler 31.12.2010 Bevegelse 31.12.2021
Bygningsmessige anlegg 2 0 2
DNB 1600.12.35293 13 930 44 844 58 773
DNB 1506.25.40521 Plasseringskonto 455 077 -299 285 155 793

Eiendeler 469 009 -254 441 214 568

Gjeld og egenkapital
Annen egenkapital 436 739 0 436 739
Årets resultat 0 -232 080 -232 080

Sum egenkapital 31.12 436 739 -232 080 204 659

Leverandørgjeld 32 270 -22 361 9 909

Gjeld 32 270 -22 361 9 909

Sum Gjeld og Egenkapital 469 009 -254 441 214 568

Heia Hytteforening og Veilag, 31.12.2021

      Tom Trelease                                     Eva Ellefsen                                          Inger Torgersen

      (Kasserer)                                          (Leder)                                                 (Valgt revisor)

Resultat og balanse





Årsmelding Aktivitetsgruppa 2021 
 
Hei alle hytteeiere på Meheia.  
 
Årsmeldingen inneholder informasjon om hva vi i aktivitetsgruppa har gjort det siste året, og 
hva vi har planer om å gjøre i 2022.  
 
Aktivitetsgruppa 2021:  
Aktivitetsgruppa på Heia skal bidra til at vi som hyttebeboere i Heia hytteforening og veilag har 
de beste mulighetene for et aktivt hytteliv.  
Våre hovedoppgaver er å sørge for at stier og løypetraseer blir vedlikeholdt, sette ut badeflåte 
mm. Har du lyst til å bidra i gruppen eller å være med å kjøre løyper, ta gjerne kontakt med en 
av oss i gruppa.  
 
Aktiviteter vi har gjennomført:  
 Rydding av stier og løypetraser. 
 Laget badebrygge og krakker ved Høymyrvatnet. 
• Satt ut og tatt opp flåte i Høymyrvann  
• Informasjonsdeling og innkalling til dugnader, osv.  
• Lagt om ski trase ved M-feltet slik at den ligger som i reguleringsplan og utenom hytter. 

Thomas Tinne har vederlagsfritt stått for opparbeidelse av ny trase med gravemaskin. Vi 
takker for hyggelig og godt samarbeid med grunneier. 

• Ryddet trase fra G feltet til Høymyrvatn (lagt om deler av trasen for å forenkle løypa). 
Store deler av løypa er nå klargjort for tråkkemaskin. 

• Ryddet vei og løyper for trær som hadde blåst ned. 
 
 
Planer for 2022:  
Løpende vedlikehold av løypenett. 
Se over behov for utbedring av drenering og broer 
Merking 
Bygging av klopper over våte sti partier 
Arbeid på badeplasser og bålplasser 
 
Påskeskirenn:  
 
Jeg varselet om dette i 2021 men det føles mer aktuelt i år hvor det forhåpentligvis kan 
gjennomføres påskeaktivitet, tar det derfor også med i år. 
 
Aktivitetsgruppa har stått for gjennomføringen av påskeskirennet, og har gjennomført dette i 
en årrekke. Det er en svært hyggelig oppgave, men er også en oppgave som tar en del tid. Jeg 
har selv i mange år hatt gleden av å ha ansvaret for aktiviteten, mens flere av mine med 
ansvarlige har vært med mye lenger. Svein Torgersen har vært med å arrangere skirenn hele 
35 ganger. Men vi ønsker nå at noen andre kan ta over oppgaven og videreføre påske renn 
tradisjonen på sin egne måte. Vi vil selvfølgelig bidra med å overføre kompetanse og forklare 
arbeidsoppgaver om ønskelig, samt å hjelpe til med å få laget løype til skirennet. 
Vi oppfordrer sterkt til at noen i hyttegrenda tar på seg oppgaven med å arrangere et 
påskeskirenn! 
 



 
Planer for ski løyper:  
Vi har et ønske om å oppgradere og klargjøre ski løypene vi har etablert. Vi kan tenke oss å få 
en større gjennomgang med rydding av kvist og småtrær. Det har vist seg at det gror godt hos 
oss og mange steder er det meterhøye skudd som bør fjernes.    
For å få gjennomført denne planen forutsettes det en god del dugnadsarbeid, men også gjerne 
at de som har nærhet til løype kan ta eget initiativ til å rydde en del av løypa. Des bedre vi 
klarer å holde trase ved like des mindre snø vil kreves for å kjøre gode løyper. 
 
Dugnader i 2021:  
Aktivitetsgruppa ønsker å invitere til dugnad, og vil samkjøre disse med styret. Gjerne med en 
dugnad på vår og høst. Det er en rekke aktiviteter som må utføres årlig, og vi må alle dele på 
disse oppgavene.  
 
Budsjett / investeringsbehov:  
Aktivitetsgruppa kan i 2022 gå ned i budsjettramme i forhold til tidligere år. Vi har de siste 
årene ikke vært i nærheten av å bruke budsjett, og tror at vi også i år vil klare oss med et lavere 
budsjett.  
 
Disponering:  
Ny garasjeport ca.  kr 15 000  
Planering trase  kr 10 000  
Påskerenn ca.   kr   6 000  
Buffer ca.   kr   4 000 
 
Ønsket budsjettramme  kr 35 000 
 
Som leder av aktivitetsgruppa, ønsker jeg å takke den solide gjengen som alltid stiller opp når 
noe må gjøres. Og takker også alle hytteeiere som gjør det lille ekstra for at vi alle skal få det 
enda litt bedre på Meheia enten ved arbeid eller positiv innstilling og takknemmelighet for det 
som blir gjort. 
 
Benytter samtidig anledningen til å takke for god dugnadsinnsats, og godt samarbeid med 
styret og Breiset & Omegn Løypelag. 
 
Vi er fremdeles en relativt liten gjeng som bidrar mye og det er veldig god plass til flere. Ta 
gjerne kontakt om du ønsker å være med på det gode arbeidet og ta del av den hyggelige 
gjengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
http://heiahytte.info/  
https://www.facebook.com/aktivitetsgruppameheia  
 
Kontaktinformasjon:  
Anders Lensby  
tlf. 40 80 52 28  
E-post: anders@lensby.com  
 
Stein Roger Sollien 
Tlf. 91 62 62 56 
 
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  
 
Scooter førere:  
Nicolai Nilsen 97 04 31 61  
Anders Nerdrum 92 41 04 24 
Ken Esben Guldbjørnsen 95 75 20 48 
Anders Lensby 40 80 52 28  
 
 
Med hilsen leder av aktivitetsgruppa  
Anders Lensby 
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