Medlemsmøte
Sulitjelma hytteforening
5. april 2009, kl. 17.00 på Skihytta
26 medlemmer møtte.
Medlemsmøtet hadde ingen saksliste, slik at leder ga ordet fritt:

Møtet diskuterte følgende saker:
1. Overgangen til digitale tv-sendinger
2. Tomtefestesaken
3. Parkeringsplasser
Sak 1. Digitale TV-sendinger. Fra styret ble det informert om hva man har gjort for å komme
frem til en løsning i saken, men dette har vært lettere sagt en gjort. En ønsket også at styret
kontaktet ordføreren i Fauske kommune, flere trodde kommuneledelsen kunne sitte med
nøkkelen til en løsning. Styret i foreningen tok likevel forbehold om at løsningene som kan
komme opp må være økonomisk ”forsvarlige” for hytteforeningen.
Møtet ønsket at styret skulle fortsette sitt arbeid med dette, samtidig som man oppfordrer alle
medlemmer til å bidra gjennom sine nettverk til å få en løsning i saken.
Sak 2. Tometefestesaken. Ståle Indregård informerte om hva som har vært gjort gjennom året,
og det er ikke få timers arbeid som er lagt ned i å få en rimelig løsning av tomtefesteproblematikken. Odd A. Lund oppsummerte at vi ønsker å få til en lik behandling, som er
gjenkjennelig for alle. Dette må vi fortsatt stå på. Det kom også ei oppfordring til styret om å
vurdere å kreve rettslig skjønn.
Sak 3.
Det ble fra flere hold påpekt at det er helt tydelig at hytteeierne blokkerer for dagsturismen til
Sulisfjellet, da det ikke finnes ledige parkeringsplasser å oppdrive. Det kom forslag om at
hytteforeningen må ta opp med de som har skuterhengere parkert på helårsbasis, om å flytte
disse. Det har vært mange eksempler på at disse hindrer snøbrøyting og tar opp unødvendig
mye parkeringsareal. Møtet var enige i at man må ta opp parkeringsforholdene på et høyere
nivå, enn at en hytteforening skal løse dette. Det ble også påpekt fra medlemmene at
grunneier har plikt til å tilrettelegge for parkering i forbindelse med nasjonalparken. Dette er
visstnok under planlegging, men vil neppe løse parkeringsproblemene på lang sikt.
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