SULITJELMA HYTTEFORENING
Org.nr. 995 895 366

Sulitjelma Hytteforening – Årsberetning for perioden
28. mars 2013 til 17. april 2014
Styret:
På forrige årsmøte den 28. mars 2013, kl 1700 på Skihytta, ble styret i foreningen valgt slik:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:

Asbjørn Olsen
Per Rekkedal
Kari Paulsen Breimo
Tore Okkenhaug
Torny Pedersen

Valgt for 1 år (på valg ved årsmøtet i 2014)
Valgt for 2 år (på valg ved årsmøtet i 2015)
Ikke på valg (på valg ved årsmøtet i 2014)
Ikke på valg (på valg ved årsmøtet i 2014)
Ikke på valg (på valg ved årsmøtet i 2014)

Vararepresentanter:

Oddbjørn Paulsen og Camilla Risvold Godø

Valgt for 1. år

Valgkomite:

Kristian Amundsen (leder), Wenche Spjelkavik, Ronny Borge

Valgt for 1. år

Revisorer:

Kari Johansen og Irén Tverrå

Valgt for 1. år

I 2013 har det vært avholdt årsmøte med påfølgende medlemsmøte.
I perioden har det vært avholdt 5 styremøter og det er behandlet 22 saker.
Medlemmer:
Foreningen har ca. 300 betalende medlemmer pr dato!
Kontakt med medlemmene:
Vi minner om hjemmesiden vår: http://www.sulisavisa.no/hytteforening/index.htm
Siden forrige årsberetninger det pr 8.4.2014 registrert 7458 treff, noe som betyr over 1300 treff siden forrige
årsberetning.
Gjennom året har vi informert om disse sakene:
Lagt ut årsmøtepapirene og årsmøtereferat for 2012
Referat fra medlemsmøte
Informasjon om vår rabattavtale med Byggmakker - Gunvald Johansen
Saksdokumenter til årsmøte 2013
Vår e-postadresse til nåværende sekretær: tore.okkenhaug@sbnett.no
Styrets arbeide:
 Strømforsyning sydøstsiden av Kjelvatnet.
Vi har vært pådrivere for å få hytteeierne i dette området til å organisere seg i et strømutvalg. Disse vil ha den
videre kontakten med Fauske Lysverk. Nye henvendelser fra interesserte hytteeiere har vi formidlet videre
mot initiativtakerne.
 Lav vannstand i Kjelvatnet og Risevatnet.
I 2013 ble Kjelvatnet tappet ned to ganger i løpet av sommeren og høsten. Vannstanden i Risevatnet var også
i en periode veldig lavt grunnet liten vannføring i Dorroelva og i fra Stor Dorro. Vi synes informasjonen fra SKS
Produksjon rundt dette har vært for dårlig og synes ikke den nye praksisen med lav vannstand i Risevatnet er
akseptabel. Vi har hatt kontakt med SKS Produksjon for å gjøre klart vårt syn. Styret kommer til å følge dette
opp i forbindelse med revurdering av konsesjonen for Daja i 2016.
 Revitalisering av stier.
Styret er opptatt av å få tatt i bruk mange av de gamle stiene som finnes i Sulisområdet. Vi tenker da på å
synliggjøre stiene gjennom skilting og informasjon - gjerne via internett, for eksempel på Fauske kommunes
hjemmeside. Vi synes dette er et godt og viktig folkehelsetiltak.
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Styret har i den forbindelse hatt møte med Mona Mosti i enkeltmannsforetaket «Fjellfarer». Hun har primært
tenkt å arrangere guidede turer i Sulis men er også interessert i å legge til rette slik at vi kan få gamle stier
frem i lyset igjen.
Så her er det bare å stille opp på dugnad.
Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder stier som ikke inngår Sulitjelma og Omegn Turistforenings løypenett.
 Idedugnad om videre utvikling av Dajaområdet.
I januar arrangerte Statskog et fellesmøte i Daja hvor næringsaktørene i området, Fauske kommune, Fauna,
Fjellfarer og Hytteforeninga deltok. Her var også ett av hovedtemaene merking/tilrettelegging av stier og
hvordan det burde jobbes videre med dette.
 Kontaktmøte med Statskog.
Vi har hatt et møte hvor flere tema ble berørt.
 Balvannsveien skal opprustes i 2014 mellom Skihytta og Risevannshøgda. I dette ligger også et større
vedlikehold av Såkibrua, muligens helt ny bru. (2015) Dette kan være med på å utvide bilsesongen –
spesielt med tanke på å få redusert opptørkingsperioden i juni. Organisering av fremtidig bruk og
vedlikehold av veien ble luftet. Dette er noe som vil bli drøftet videre når oppgraderingene er utført.
 Det ble også diskutert muligheten om Statskog kunne bidra med å få etablert gapahuker i nærområdene
til hyttene, men Statskog ønsker heller å satse på å stimulere til aktivitet og friluftsliv.
 Statskog jobber forøvrig med en modell hvor det tenkes etablert et større felles garasjeanlegg hvor man
kan kjøpe seg inn slik det i dag gjøres med båtplasser i småbåthavner. Her kan folk sette inn snøskuter/bil
eller annet materiell. Mulig plassering kan være i Kjelvannskrysset.
 Festeavgifter.
Som flere kanskje har fått med seg har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slått fast at den norske
tomtefesteloven er i strid med Den europeiske menneskerettskonvesjonens punkt om eiendomsvern. Dette
gjelder særlig den delen av tomtefesteloven som gir tomtefesterne rett til å få gamle kontrakter forlenget på
gamle vilkår. Domstolen i Strasbourg har lagt vekt på at dagens norske festeavgifter er lave og ikke har noen
sammenheng med tomtens markedsverdi
Det er derfor satt ned et utvalg som har sett på en del nye reguleringsmodeller som skal være i samsvar med
punktet om eiendomsvern. Hvilken modell man havner på til slutt er ikke klart, men det er å frykte at
festeavgiften kan øke i forhold til dagens satser.
 Brøyting i Såkikrysset
Hytteforeningen har tatt initiativ til å få på plass brøyting på begge sider i Såkikrysset. På høyre side er det
plass til 20-25 biler. På venstre side (innersvingen) er det fortsatt uklart om hvem som skal bekoste
brøytingen. Vi jobber med å få til en permanent løsning. Dette har vært en vrien sak hvor alle fraskriver seg
ansvar. Men problemet oppstod etter vegomleggingen i 2012.
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