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Medlemsmøte 

Sulitjelma Hytteforening 
21. april 2011 kl 17.00 på Skihytta - 30 personer møtte 

 
Følgende saker ble bl.a. berørt: 

1  Brøyting i Grønli eller ved Avilon Stoll for hytteeiere som har utgangspunkt her 
forscootertransport. Brua ved Avilon Stoll 

2  Tips fra Bjørn Voie, Daja ifm. kjøp av grunn for hytta. 
3  Parkringsforholdene ved Skihytta og Kjelvatnkrysset.  
4  Tips fra Wenche Spjelkavik angående mulig dannelser av Co-gass ved ufullstendig forbrenning 

ifm. bruk av bl.a. gassovner. http://www.byggsikkerhet.as/co_varsler 
5  Varsling ved nedtapping av Kjelvatnet 
6  Scooterfri dag – 1. påskedag. 

 
Sak 1. 
Det ble opplyst av Wenche Spjelkavik at ny brøyteavtale for kommunale veier var under reforhandling, og 
at hytteforeningen kanskje kunne påvirke kommunen til å få en ordning med brøyting slik at hytteeierne 
som parkerer i området Avilon – Grønli kunne få brøytet parkeringsplass. 
Videre ble brua ved Avilon Stoll nevnt, siden denne var stengt av Fauske Kommune. Foreningen må 
diskutere fremstøt for å få reparert, og gjenåpnet denne. 
 
Sak 2. 
Medlem Bjørn Voie tok ordet og gjorde forsamlingen klar over at det var viktig å ha tinglyst punktfestet ifm. 
kommende kjøp av hyttetomta. Dette siden da bare tomteverdien skal kunne benyttes som 
avgiftsgrunnlag. Styret ser på dette. 
 
Sak 3. 
Bred enighet om at foreningen fortsatt skal arbeide for å få bedret parkeringsforholdene ved Skihytta og 
Kjelvatnkrysset. Ifm. årets påske ble folk avvist av IL Malms sine ”parkeringsvakter” ettersom det var fullt på 
begge stedene. 
    
Sak 4. 
Styret skal drøfte sikkerheten ved bruk av ulike oppvarmingskilder, og så gi råd til medlemmene. 
Videre ble det pekt på at foreningen kan arbeide for å få frem gode innkjøpsavtaler på hytteutstyr generelt. 
 
Sak 5. 
Styret skal arbeide med å følge opp SKS –produksjon slik at nedtapping og oppfylling blir tilstrekkelig 
varslet. 
 
Sak 6. 
Styret følger opp arbeidet med å få fjernet den scooterfrie dagen 1. påskedag. Styret vil behandle saken. 
Det ble nevnt at Szqaaltdal Kommune har avskaffet forbudet 1. påskedag.  
 
Annet: 
Det ble stillet spørsmål om foreningen kan fremskaffe gode anbefalinger for vinterparkering slik at det blir 
plass til flest mulig biler. 
Til sist tok Wenche Spjelkavik ordet og gav Ståle Indregård en fortjent verbal blomst som takk for innsatsen 
som god styreleder. 
 
Arne Kr. Mathisen 
sekretær  
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