
SULITJELMA HYTTEFORENING 

 

                                                                             Medlemsmøte 
Sulitjelma Hytteforening 

1. april 2010 kl 17.45 på Skihytta - 29 medlemmer møtte 
 
Medlemsmøtet hadde ingen saksliste. Møteleder ga ordet fritt til saker som bl.a. fremkom under 
årsmøtet. 
 
Følgende saker ble berørt: 
 

1. Bedring av mobildekningen 
2. Informasjonskameraene til SKS Produksjon AS 
3. Scooterfrie dager 
4. Avfallshåndtering, og rester av emballasje fra byggevaretransport med mer. 
5. Parkeringsplasser 
6. Festeavgiftssaken 
7. Diverse 

 
Sak 1. Det fremkom en del synspunkter på at mobildekningen er dårlig, eller manglende i deler av 
hytteområdene;  Kvæbilok (Deler av Balvatn-område), Dorro m.fl. 
Styret vil ta kontakt med operatørene for å undersøke en eventuell bedring her. 
 
Sak 2. Kameraet plassert på Skihytta er inntil videre en ekstratjeneste fra SKS- Produksjon. 
Det ryktes at Statskog planlegger et kamera ved Balvass-demningen. 
 
Sak 3. Scooterfrie dager. Det fremkom synspunkter fra en del medlemmer  om at 1. påskedag 
oppfattes som en ugunstig dag og ha scooterfri på. Styret vil tilskrive kommunens administrasjon, og 
gi synspunkt på dette. Alternativt kan for eksempel dagen flyttes til Langfredag for å unngå en av de 
dagene folk ønsker å reise ned fra fjellet. 
 
Sak 4. Avfall fra utstyrsfrakt. Det ble av en av de fremmøtte hevdet at det ifm. transport av 
bygningsmaterialer til hyttene kastes avfall ved parkeringsplassen ved Skihytta. Det ble vedtatt at 
foreningen søker løsning med å få satt opp et opplysningsskilt som forbyr forurensing av området. 
Videre at det tas sikte på å arrangere en ryddedag til sommeren. Generelt  var det enighet om å 
oppfordre folk til å ta vare på eget avfall! 
 
Sak 5. Parkeringsplasser. Ståle orienterte kort om at han i samtale med Ordføreren  hadde fått 
avklart at det etter påske vil bli kallet inn til møte der bl.a. hytteforeningen, Statskog møter for å 
drøfte parkeringsforholdene ved Skihytta og Kjelvatnet. 
 
Sak 6. Festeavgiftssaken. Ståle orienterte litt om siste utviklingen her, og at foreningen har sendt 
brev til Statskog, og bedt om å få forklaring på hvordan de vil håndtere de ulike forholdene som nu 
kommer opp som resultat av Høyesterett sitt vedtak. 
 
Sak 7. Diverse. Vi vil ifm. utsending av kontingent-kravet legge ved et skriv som orienterer om en del 
forhold som berører medlemmene. Søppelhåndtering, avfall etter materialtransport, rydde dag, 
trase for scootere kontra skispor, noen retningslinjer her med mer. 
 
Arne Kr. Mathisen 
Sekretær  


