
SULITJELMA HYTTEFORENING 
Org.nr. 995 895 366 

1 
 

 
Medlemsmøte 

Sulitjelma Hytteforening 
5. april 2012 kl 17.00 på Skihytta - 25 personer møtte 

 
En del berørte saker: 
 
Sak 1. 
Vann på hytta: Et medlem fortalte at de hadde mottatt tilbud fra et firma som bl.a. driver med 
brønnboring. Styret mottok kopi av ”tilbudet”.  
Styret legger ut info på hjemmesidene angående foretak som driver med brønnboring. Dette kan for 
eksempel være ABE Boring A/S: http://abeboring.no/ 
eller Nordnorsk Brønnboring: http://www.nnbb.no/  
 
Sak 2. 
Medlemmene ble orientert om arbeidet med å bedre parkeringsforholdene. Bl.a. kunne Kristian Amundsen 
og Tore Okkenhaug informere om status i saken her. Inneværende år skal Nordland Fylke foreta en del 
utbedringer av fjellveien, og i den forbindelse har Fauske Kommune satt av ca 2 mill kroner, som skal 
benyttes til å utvide parkeringsplassene ved i første rekke Kjelvatnkrysset, og i området fra Såki-krysset til 
Skihytta.  
Medlemsmøtet var dessuten enig om at styret skulle gå ut offentlig, og henstille til at bileiere måtte følge 
planene (se oppsatte skilt), og parkere så fornuftig som mulig for å gi flest mulig anledning til å få plass!   
 
Sak 3. 
Spørsmålet angående bedring av bredbåndtilbudet. Styret skal arbeide mot ulike aktører for å forsøke å få 
til en bedring av bredbåndtilbudet. Saken prioriteres! 
    
Sak 4. 
Styret skal på nytt legge ut aktuelle linker til bedret fyringssikkerhet på hyttene. Bl.a. vil det bli lagt ut link til 
Salten Brann IKS sine hjemmesider. 13. mars i år hadde bl.a. foretaket en egen artikkel rettet mot 
hyttefolket. Artikkelen kan leses på foretakets hjemmeside: http://www.saltenbrann.no/ under vignetten 
”Nyheter”, der overskriften heter ”Med terningkast mot hyttebrann”. Se link: 
http://www.saltenbrann.no/nyheter/30032012Medterningkastmothyttebrann.htm 
 
Sak 5. 
Styret skal arbeide for å opprettholde radiotilbudet i området hvis FN – båndet legges ned: 
Se link med noe info:  http://www.idg.no/computerworld/article195341.ece 
Alternativet er da at hele Sulisområdet må få et nytt digitalt tilbud, det såkalte DAB, digital audio 
broadcasting. Se link:  http://no.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting 
 
Sak 6. 
Styret skal drøfte situasjonen der flere scooterkjørere ser ut til stadig å bryte gjeldende bestemmelser for 
kjøringen.  Det kom fram at medlemmene ønsket at foreningen ved styret gikk ut og ga til kjenne vår syn i 
denne saken. Styret drøfter dette.  
 
Annet: 
Det ble signalisert at man ønsket at styret oppfordret SKS-produksjon til å annonsere i god tid hvilke planer 
man eventuelt hadde for nedtapping av Kjelvatnet i 2012, og at nedtappinger ble annonsert også ved 
oppslag i Naustbukta. 
 
Arne Kr. Mathisen 
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