SULITJELMA HYTTEFORENING
Org.nr. 995 895 366

Sulitjelma Hytteforening – Årsberetning for 2010
og 3 måneder i 2011
Styret:
På forrige årsmøte den 1. april 2010 kl 1700 på Skihytta, ble styret i foreningen valgt slik:
Leder
: Ståle Indregård
Nestleder
: Tore Okkenhaug
Kasserer
: Kari Paulsen Breimo
Sekretær
: Arne Kr. Mathisen
Styremedlem
: Torny Pedersen
Vararepr.
: Odd A. Lund
Vararepr.
: Oddbjørn Paulsen
I 2010 har det vært avholdt ett årsmøte med påfølgende medlemsmøte og 5 styremøter. Siden nyttår har det vært
avholdt to styremøter.
Medlemsmasse
Foreningen har 282 medlemmer ved årsskiftet.
Kontakt med medlemmene:
Vi minner om hjemmesiden vår: http://www.sulisavisa.no/hytteforening/index.htm
Siden forrige årsberetning er det pr 5.4.2011 registrert 3400 treff, noe som betyr godt over 2200 treff siste året.
Vi antar dette innebærer at mange synes informasjonen som legges ut er nyttig lesing.
Gjennom året har vi informert om bl.a. disse sakene:
Statusoppdatering i festeavgiftsaken, status drift av tv-senderen ved Annavatnet, tidspunkt for årsmøtet, rutiner for
renovasjon, henvendelse fra foreningen til Fauske Lysverk ang. mulig strømforsyning på ”øst-sia”, foreningens
uttalelse ang. utbygging av Beritelva, brev fra SKS - Produksjon AS vedrørende årsaksforhold ifm. regulering av
Kjelvatnet.
Vår e-postadresse er fremdeles: hytteforeningen@sbnett.no.
Eller e-post til nåværende sekretær: a-k-mat@online.no.
Første halvår var det en del kontakt fra medlemmene ifm. spørsmål rundt tv-senderen. Ellers har det vært noen
henvendelser ifm. nedtapping av Kjelvatnet.
Styrets arbeide:
Tv-senderen.
Styret orienterte i forrige årsberetning om status etter igangsettingen av denne den 20.1.2010.
Etter at senderen atter en gang var kommet på nett, skulle det vise seg vanskelig å holde utstyret i jevn drift. I august
konstaterte vi brudd på strømkabelen fra Skihytta. Styret besluttet i møte den 30.9.2010 å legge ned driften.
Fra styremøtene refereres følgende saker som har vært behandlet:
Styremøtet den 21.1.2010:
Det ble vedtatt at foreningen skulle være representert den 25. januar på ”Idedugnad” ved et åpent møte i Sulitjelma
Fjellandsby. Møtet kom i stand i regi av Fauna og Sulitjelma Næringsfellesskap. En konklusjon på møtet var at
mulighetene for en videre utvikling innen sommer- og vinterturisme er gode, men at dette vil forutsette samhandling.
Hvem som skulle ta videre initiativ ble ikke klarlagt.
Ellers vedtok styret å kontakte Fauske Lysverk for å undersøke muligheten av og få fremlagt strøm til østre- og søndre
del av Kjelvatn.
Videre at vi i fortsettelsen skulle ”trykke på” mot bl.a. Fauske Kommune og Statskog for å prøve å få et engasjement
for å utvide parkeringsområdene ved Kjelvatnkrysset og ved Skihytta.
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Styremøte 11.3.2010:
Styret drøftet konsekvensene av at en del hytteeiere opplevde at Statskog drev med ”vilkårlig” fastsettelse av
innløsningssum ved kjøp av hyttetomtene. Og videre at det var usikkerhet hvorvidt de som hadde forkastet tilbudet
fra Statskog pga. en høy verdifastsetting kunne få et nytt tilbud? Konklusjonen ble at vi vedtok å skrive brev til
Statskog for å be om avklaringer her. (Svar først mottatt i mars - 2011, svaret er referert på hjemmesiden.)
Styret ble orientert om planene for bl.a. bygging av vei og nytt båtutsett i Naustbukta ved Kjelvatnet. Styret bifalte
planene ettersom vi mener den valgte løsningen medfører en bedre organisering av området; der flere vil kunne få
plass til å legge båtene på land.
Styremøte 3.5.2010:
Vi drøftet utfordringene med et mulig system for innsamling av husholdningsavfall fra hyttene. Konklusjonen ble at vi
oppfordret hytteeierne til å medbringe avfallet hjem, eller direkte til IRIS sine mottaksanlegg. Alternativt skaffer seg
gule sekker, og så setter disse på egnet plass. Info om dette ble vedtatt lagt ut på hjemmesiden.
Vi besluttet å arrangere ryddedag ved Skihytta og Kjelvatnkrysset den 5. juni.
Videre besluttet vi å kontakte Fauske Kommune for å få vurdert muligheten av å flytte den scooterfrie dagen bort fra
1. påskedag da denne dagen for en del ønskes benyttet som hjemreisedag. Vi har ikke fått svar i denne saken!
Vi vedtok å kontakte Telenor for å be om tilbakemelding om hvorvidt de hadde planer for å utvide dekningsområdet.
Styremøte 30.8.2010:
Styret ble orientert om at arbeidet med reguleringsplanen for Naustbukt var igangsatt. Medlemmene orienteres via
hjemmesiden.
Styreleder orienterte om at det hadde vært foretatt befaring av parkeringsplassene ved Skihytta og Kjelvatnkrysset i
regi av Fauske Kommune. Vi fikk der uttrykt vårt syn om at det er nødvendig å få disse utvidet, samtidig med at
parkeringsplassen nedenfor Jakobsbakken også bør utvides for å ta i mot flere biler ifm dagsturister om vinteren.
Styret vedtok å gi Inn-hytteforening en symbolsk sum på kr 3000.- som takk for innsatsen i tomtefestesaken.
Etter innspill fra et medlem vedtok styret å skrive brev til SKS-produksjon hvor vi ba om redegjørelse angående deres
syn på bruken av nedtapping av Kjelvatnet (ifm arbeider i vannveier og kraftstasjoner).
Informasjon om dette ble etter hvert lagt ut på hjemmesiden.
Vi oppsummerte ryddedagen der mye skrot ble samlet opp, men hvor kun 5 personer deltok, bl.a. tre fra styret!
Videre slo vi fast at vi så langt ikke hadde fått noe svar fra Fauske Kommune angående henvendelsen om å flytte den
scooterfrie dagen.
Vi ble orientert om at vi da hadde fått svar fra Fauske Lysverk om henvendelsen ang. mulig strømforsyning til
Kjelvatnets sør- og østre deler, uten at Fauske Lysverk antydet noen form for videre arbeider inn mot nevnte områder.
Styret ble til sist orientert om Suliskraft sine planer om å bygge kraftverk i Beritelva.
Styremøte 30.9.2010:
Vi konkluderte med at foreningen fra dato var registrert i Frivillighets- og enhetsregisteret i Brønnøysund.
Vi orienteres om at Telenor har svart på at de ikke har planer for bedring av dekningen i ”Sulisfjellene”.
Vi gjennomgår svarbrev fra SKS-Produksjon, og vedtar å legge link til dette på hjemmesiden.
Styret orienteres om at det har vært avholdt møte i ”parkeringssaken” der Fauske Kommune, Statskog, Fauna og
hytteforeningen deltok. Saken er nå havnet i planutvalget der man først skal komme til enighet om en ordning for
parkeringen denne vintersesongen. Angående utgangspunkt for scooterkjøringen, så ga vi til kjenne vårt syn om at vi
syntes det var uhensiktsmessig å beslutte en ordning hvor alt av scootertrafikk skulle starte fra Daja.
Det beste må være å videreføre dagens ordning med delte startområder.
Vi besluttet og ikke bruke mer penger på TV-omformeren. Denne vedtatt nedlagt.
Til sist drøftet vi foreningens syn på utbyggingsplanene for Beritelva.
Vi vedtok en uttalelse som ble sendt NVE. Orientering om dette ble lagt ut på hjemmesiden.
Styremøte 13.2.2011
Vi refererte svarbrev fra Ice-nett, der de opplyste at Sulitjelma-området ikke sto for tur mht. utbygging av
bredbåndsnettet, men at området sto på ei liste over potensielle områder for utbygging.
Vi oppsummerte parkeringssaken, der vi var orientert om at planutvalget i kommunen hadde saken på dagsorden.
I saken om utbygging av Naustbukta var grunnlagsdata nå utarbeidet, og planen klar for behandling i kommunens
organer.
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Vi vedtok årsmøte dato, 21. april 2011.
Ellers hadde vi en gjennomgang på foreningens økonomiske situasjon. Fra inneværende år er utgiftspostene strøm og
Canal Digital eliminert i og med nedleggelsen av tv-omformeren.
Vi diskuterte den videre skjebne for sendermasta oppe ved Anna-vatnet, og vedtok å utsette saken til neste
styremøte.
Til sist vedtok vi å delta på kontaktmøte med Statskog den 11. mars 2011.
Styremøte 3.4.2011
Styreleder refererte til møtet med Statskog. Hyggelig møte med gjensidig utveksling av synspunkter i saker av felles
interesse. Vår oppfatning er at slike møter er nyttige, men at det for vår del er lite å hente samarbeidsmessig eller
økonomisk fra statsforetaket i saker der vi mener dette hadde vært ønskelig og naturlig.
Styret orientert om oppsettingen av skilt med retningslinjer for parkeringsplassen ved Skihytta.
Styret vedtar å sende nytt brev til Fauske Kommune ved ordfører ettersom vi ikke har fått svart på vår henvendelse, så
langt tilbake som fra sommeren 2009. Her forespurte vi om Fauske Kommune kunne bidra med økonomisk støtte til
opparbeidelse av parkeringsplassen ved Kjelvatn-krysset.
Ps. Styreleder har i ettertid vært i møte med daværende rådmann og ordfører, men uten at vi kom noe nærmere et
positivt svar fra den kanten om engasjement for en utvidelse av parkeringsplassene.
I august var det som nevnt avholdt en befaring angående parkeringsplassene der styreleder deltok. Det kom ikke noe
konkret ut av dette møtet heller utenom at partene fikk gitt sine syn tilkjenne. Hytteforeningens syn ovenfor bl.a.
Fauske Kommune er imidlertid klart:
Parkeringsplassene ved Kjelvatn-krysset og ved Skihytta må bygges ut for å ha nok kapasitet i høysesongen (Påska)!
Styret gjennomgikk årsberetningen, og drøftet en del saker som kan komme på agendaen videre.
Vi vedtok bl.a. at vi skal sette oss grundig inn i hva en eventuell overgang fra Statskog til Hålogalandseiendommen kan
ha av betydning for oss hytteeiere.
Videre at vi skal arbeide for bedre parkeringsforhold, at vi skal arbeide for å få bedret mobildekningen/
bredbåndsdekningen og at vi også skal arbeide for at Ballvannsveien kan utbedres i årene som kommer.
Til sist vedtok vi på ny å kontakte Ice-nett der vi opplyser dem om at de kan få overta tv-masta om de er interessert.
Om dette skulle bli noe av får ”donasjonen av antennemasta” være foreningens bidrag til bedret bredbåndsdekning i
området!
Kort oppsummering til slutt.
Styret føler vi har fått satt de sakene som ble tatt opp på medlemsmøtet den 1.4.2010 på dagsorden. Vi har dessverre
ikke oppnådd resultater mht. å få bedret mobildekningen, men vi har fått signalisert våre ønsker ovenfor både Telenor
og Ice-nett.
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