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Styrets Årsberetning for 2008
Etter årsmøtet 21. mars 2008 har foreningen hatt disse tillitsvalgte:

Styreleder: Halvor Stormoen (80)
Styremedlemmer: Aage Kalsæg (516) nestleder

Ingun Aalborg Aas (562) kasserer
Petter Pintzow (301)
Brede Svenneby (989) sekretær

Varamedlemmer: Egil Aasen-Vaksvang (490)
Rune Viermyr (637)
Anders Endreson (636)

Revisorer: Tove Haugen (303)
Inger Rotneberg Gjerdrum (393)

Vararevisor: Gunnar Skjæret (198) 

Valgkomite: Kjell Konterud (376)
Christer Junkergård (441)
Terje Flaatrud (889)

Styret har i perioden fra forrige årsmøte hatt 5 styremøter, dessuten arbeidsmøter med deler av styret 
og utstrakt e-postkorrespondanse.  

Styreleder og øvrige styre har hatt møter med blant andre Trysil kommune, Trysilfjell Utmarkslag, 
representanter fra Fageråsen Hytteeierforening samt Novitas Kommunikasjonsrådgivning AS.

Aktivitetsnivået har vært stort i perioden.  Planlegging og gjennomføring av medlemsundersøkelsen og 
omlegging av foreningens hjemmesider har vært mest arbeidskrevende. Styreleder og nestleder har 
dessuten deltatt i referansegruppe for kommuneplanarbeidet, og fulgt opp med høringsuttalelse til 
forslag til kommuneplan.

Medlemsundersøkelsen

For å måle medlemmenes tilfredshet, ønsker og bruksmønster knyttet til det å eie hytte/leilighet i 
Trysilfjellet ble det gjennomført en brukerundersøkelse.  Novitas Kommunikasjonsrådgivning AS ble 
engasjert og relevante spørsmålene ble utarbeidet.  Ca 300 av foreningens medlemmer svarte på 
undersøkelsen og denne svarprosenten regnes som svært god.  Svarprosenten gir undersøkelsen 
validitet, og undersøkelsen vil være et godt verktøy i arbeidet for styret framover. Målet med 
undersøkelsen er å få et bedre faktagrunnlag for eiernes meninger.  Hytteeierforeningen ønsker å 
bruke resultatene fra undersøkelsen til å fremme medlemmenes interesser overfor lokalsamfunn, 
kommune og næringslivet i Trysil.

Undersøkelsen fikk god medieomtale i både aviser og radio, regionalt og nasjonalt.
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Høringsuttalelse til kommuneplanen

Med god støtte i medlemsundersøkelsen, og med bakgrunn i flere års drøftelser med kommunen, dels 
sammen med Fageråsen Hytteeierforening, ble det fra foreningen avgitt en grundig høringsuttalelse til 
forslaget til kommuneplan, i januar 2009. Vårt hovedinntrykk er at innspillene er tatt i mot som 
konstruktive forslag, og mange av dem blir fulgt opp i det videre arbeidet. Uttalelsen ble gjort 
tilgjengelig på hjemmesiden vår.

Høringsuttalelse til reguleringsplan for Håvi

Regulering av et nytt hytteområde ved Håvi har vært oppe i flere omganger til tross for at det ikke var 
inne i kommuneplanen. Dette berører i vesentlig grad langrennsporet fra Gamle Vestbyveg, vest for 
hytteområdet. Etter vår første uttalelse i desember 2006, har det nå blitt fremmet et endret forslag. 
Dette gir noen forbedringer for langrennsutfarten, men i vår uttalelse, som er lagt ut på hjemmesiden, 
er vi fortsatt kritiske til de foreslåtte løsningene.  

Hjemmesiden  www.hyttaitrysil.no  

Vi har valgt å skifte programvare til hjemmesiden.  Programvaren muliggjør at endringer, 
oppdateringer og justeringer kan gjøres internt uten bruk av innleide konsulenter.  Programvaren 
tillater muligheten for kommentarer etc fra medlemmer i et forum.  Hjemmesiden er forberedt slik at 
foreningen kan selge reklameplass om det skulle være ønskelig.

Øvrige saker

Styret har vært i dialog med Eidsiva Bredbånd AS (EB) vedrørende framtidige TV-løsninger.  Vår 
dialog har ført til at EB har sendt brev til samtlige eiere av hytter og leiligheter på begge sider av 
Trysilfjellet med spørsmål om hva slags TV-løsninger eierne ønsker framover.  Flertallet vil her 
bestemme og svarfrist på brevet fra Eidsiva Bredbånd AS er rett over påske. 
Bredbåndsløsning over tv-kabelen er fulgt opp, og er i funksjon, etter at Eidsiva overtok kabelanlegget. 
En trådløs bredbåndsløsning i regi av Svorka (Vimax) er også i arbeid.

Det har vært møte med ordfører og feiermester om feierordningen, med flere innspill til nye rutiner. 
Men det var ikke nevneverdige omlegginger i kommunens budsjett for 2009.

Styret er jevnlig i uformell dialog med Trysilfjell Utmarkslag (TU).  Tilbakevendende temaer er 
søppelhåndtering, etablering av ny lokalisering av søppelcontainere, asfaltering av Fjellvegen, 
etablering av tursti/sykkelsti/tidligskiløype til Grønskaret, toalett i Grønskaret, krysninger mellom 
skiløyper og kjøreveger mm.  

Planen er å legge fast dekke fra bommen ved Vestbyvegen til området ved Grönholmhytta.  Over den 
nye Fjellvegtraseen blir det bygd skibru.   TU har søkt om tillatelse til å anlegge veg til Grønskaret.  Det 
er pr dato uvisst om når en eventuell tillatelse vil bli gitt av kommunen.

Trysil, 2. april 2009

Styret i Trysilfjell Hytteeierforening

Halvor Stormoen  Aage Kalsæg Petter Pintzow
Sign. Sign. Sign. 

Ingun Aalborg Aas Brede Svenneby
Sign. Sign. 
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