SULITJELMA HYTTEFORENING
Org.nr. 995 895 366

Medlemsmøte
Sulitjelma Hytteforening
17.april 2014 kl 17.00 på Skihytta - 46 personer møtte

Medlemsmøtet startet med en orientering fra Mona Mosti om sitt enkeltmannsforetak Fjellfarer. Hun tilbyr
guidede turer i Sulitjelma området men er også opptatt av å rydde og reetablere gamle stier i området.
Fjellfarer har i samarbeid med Fauske kommune, turistbedriftene i Daja og Statskog fått kr 40.000 i tilskudd
til skilting og merking av stier. Fjellfarer har ansvaret for merking av stier i Jakobsbakken/Sagmo området.
Det kom forslag fra salen om andre stier som også burde merkes.
Se også: www.fjelfarer.no
Deretter ble disse aktuelle sakene tatt opp:
Sak 1.
Innspill fra Rolf Schjem rundt SKS Produksjons regulering av Kjelvatnet i sommerhalvåret. Innspillet var ikke
kommet styret i hende før årsmøtet og var følgelig ikke styrebehandlet. Det er et ønske om at
Hytteforeningen snarlig begynner å arbeide med en uttalelse i forbindelse med revisjon av konsesjonen for
Daja kraftverk i 2016.
Det ble fremsatt forslag om at det settes ned en gruppe som jobber med denne saken og at innstillingen
legges frem for årsmøtet 2015. Wenche Spjelkavik og Rolf Schjem sier seg villige til å være med i gruppen.
Styret jobber videre med dette og vurderer om de eventuelt også skal leie inn ekspertise for å få hjelp til å
få vurdert om hvilke innspill og krav man kan fremme. Det er viktig at innspill/krav er godt fundert og
seriøse.
Sak 2.
Manglende brøyting i Såkikrysset. Vegvesenet har ansvaret for brøyting av fylkesveien med tilhørende
parkeringsplasser mellom Fagerli og Jakobsbakken. Fra 1960-70 tallet og fram til 2012 gjaldt dette også
brøyting i Såkikrysset. Etter vegomleggingen er parkeringsplassen i venstre side blitt så vanskelig tilgjengelig
at brøytinga bare har opphørt. Denne plassen bør fylles opp og inngå i brøyterutinene til vegvesenet igjen.
Å parkere oppe på Skihytteparkeringen er et dårlig alternativ. Det vil føre til en uforsvarlig ferdsel langs
vegen tilbake til Såkikrysset og samtidig legge beslag på perkiringsplassene her.
På høyre side i Såkikrysset ble det anlagt en parkeringsplass som var en forutsetning før man kunne få
etablere hyttefeltet i Såki Nord først på 1980 tallet. Denne plassen er blitt kraftig redusert i størrelse etter
vegomleggingen i 2012. Det er 20 hytteeiere som sokner til denne plassen. Det skal finnes skriv fra
offentlige myndigheter rundt etableringen av denne plassen. Lilly Andreassen tar kopi av disse og
oversender dem til Hytteforeningen ved Per Rekkedal.
Forslag om at Hytteforeningen kaller inn representanter fra Fylkeskommunen, Fauske kommune og
Statskog til et felles møte for å finne en løsning på dette.
Sak 3
Parkeringsplasser for øvrig. De store parkeringsplassene har begrenset brøyting tidlig på vinteren og
brøytes først fullt ut når utfarten er størst rundt påsketid.
Denne påsken var parkeringsplassene i Kjelvannskrysset og ved Skihytta helt fulle.
Det er god kapasitet ved Jakobsbakken for dagsturister, men det etterlyses oppkjørte skiløyper herfra.
Nede i Sulis på Avilonfyllinga brøytes det ikke for hytteeierne som har dette som oppmarsjområde.
Sak 4
3G mobilnett har vært koblet ut i perioder i påsken pga overbelastning og mulig bruk av ulovlig
forsterkerutstyr. Kapasiteten bør bedres. Hytteforeningen sjekker dette ut med Telenor og kan gjøre en ny
henvendelse mot ICE for å høre om de har kommet på andre tanker med tanke på etablering.
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Sak 5
Fra 1. mai kommer det et nytt regelverk for skuterkjøring i Fauske kommune. Hytteforeningen bør i den
sammenheng engasjere seg for å ivareta hytteeiernes interesser.
Sak 6
Hytteforeningen bør være mer aktive med å få ut informasjon ut om hva foreningen jobber med. Det er
ennå rundt halvparten av hytteeierne som ikke er medlemmer.
Forslag om å legge ut styrereferatene på foreningens hjemmeside.

Tore Okkenhaug
referent
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