
 

Styrets årsberetning for 2016 

 
 

 

Etter årsmøtet 25. mars 2016 har styret hatt denne sammensetning:  
Styreleder: John Johansson, hytte 147  

Nestleder: Edgar Dønåsen, hytte 331  
Sekretær: Anne Svenneby hytte 459  

Styremedlem: Hanne-Kjersti D. Løken, hytte 887  
Arne F. Bergman, hytte 610  

Rune Bjørnstad, hytte 938  
Vara: Gert Tougard, hytte 688 og Torgald Sørli, hytte 169 

 

Revisor 1: Tove Haugen, hytte 303, personlig vara: Gunnar Skjæret, hytte 198  
Revisor 2: Erling Gramstad, hytte 206, personlig vara: Heidi Sveen, hytte 878  

Valgkomite: Arne Matre, hytte 1000 Anne Svenneby, hytte 459 (styrets representant), 

Vakant 

 

Styret har siden forrige årsmøte hatt fire styremøter i tillegg til kontakt på mail og 

telefon. 

 

Som tidligere år, har vi deltatt ved kommunens møte med alle hytteeierforeningene i 

Trysil.  

 

 

Rabatt på heiskort 

Foreningen har jobbet aktivt mot Skistars nye prispolitikk og bortfall av hytteeierrabatten 

på sesongkort. 

Sommeren 2016 ble Facebook-gruppa «Vi som ikke vil til St. Johann» etablert og et 
styremedlem fra foreningen har vært med i det sentrale arbeidet som representant for 

Hytteeierne i Trysil. THF representerte også Fageråsen Hytteierforening og Trysil 
Caravanklubb i arbeidet. 

Gruppen har hatt møte med ledelsen i Skistar, med ordføreren i Trysil og har også tatt 
opp saken med Destinasjon Trysil uten at dette har gitt resultater. 

Skistar er urokkelige i sin nye prisstrategi. Det er kun de som har et forretningsmessig 

forhold til Skistar som får rabatt på heiskort. 
THF mener det er uheldig at Skistar ikke anser hytteeierne som viktige ambassadører for 

Trysilfjellet. 
Foreningen vil fortsette arbeidet i saken. 

 
 

Miljøstasjon Trysilfjellet Sør 
Hytteeierforeningen har bedt om at innkjøring gjøres bredere, at kjøreretning skiltes 

samt at det det skiltes for innhold ved den enkelte container.  

 
 

Offisiell adresse 
Ifm nye adresser i hytteområdet er gamle veinavnskilt fjernet. Det har blitt veldig 

vanskelig å orientere seg og å finne fram, ikke minst fordi hyttenummereringen er 
usystematisk. Google map, Apple og de fleste navigasjonssystemer kjenner heller ikke 

hyttenumrene. Vi har gjort avtale med Utmarkslaget om at de setter opp flere store skilt 
med oversiktskart.  

Vi vil også igjen ta kontakt med kommunen, da vi mener vi har gode argumenter for å få 

satt opp igjen skiltene med vegnavn.  



Ny web  

Vi har fått nye hjemmesider.  

I disse dager sluttfører vi arbeidet med registrering av database med alle hytte- og 
tomteeiere. Dette for å enkelt kunne formidle info til flest mulig. 

Styret jobber videre med medlemskort på mobil. 
 

 
Trysil Skishop 

Vi har framforhandlet avtale med Trysil Skishop om 15 % medlemsrabatt.  
 

 
Trysilfjellvegen 

Vi har – uten å lykkes – arbeidet for å få tilbake forkjørsretten på Fjellvegen. 

Slaget ansees som tapt, og vi har anmodet om at det settes opp skilt ved bommen og 
ved Skihytta om at høyreregel gjelder. 

 
 

Eidsiva 
Vi har framforhandlet ny og bedre avtale med Eidsiva. Husk å fornye avtalen hvert år. 

 
 

 

Trysil, 10. april 2017 

 

 

 

John Johansson    Edgar Dønåsen   Hanne-Kjersti D. Løken 

 

 

 

 

Rune Bjørnstad   Arne F. Bergmann  Anne Svenneby 

 

 


