Til alle hytte- og tomteeiere i Trysilfjellet Sør
Det er tid for årets sommerhilsen – med aktuell informasjon samt giro for betaling av
medlemsavgiften.
Etter årsmøtet 14. april sitter følgende i styret:
John Johansson, leder
hytte 147
Edgar Dønåsen
hytte 331
Arne F. Bergman
hytte 610
Hanne-Kjersti Dobloug Løken
hytte 887
Rune Bjørnstad
hytte 938
Anne Svenneby
hytte 459
Informasjon om revisorer og vara finnes på hyttaitrysil.no
Kontaktinfo finnes også på hjemmesiden.
I løpet av året har vi gjort en jobb for å få tilbake vegskiltene i hytteområdet. Dessverre uten
å lykkes. I slutten av april sendte vi brev til kommunen der vi la fram våre synspunkter og
beskrev de negative sidene ved at vegnavnskiltene er fjernet. Kommunen svarte aldri på vårt
brev. Først etter to forsøk på telefon for å få tak i en ansvarlig fikk jeg kontakt.
Den 16. juni var alle hytteeierforeninger i Trysil kommune invitert til informasjonsmøte.
Til dette møte hadde jeg meldt inn at jeg ville diskutere «vegnavnene». Noen mulighet for
diskusjon ble ikke gitt. Kommuneledelsen meddelte at dette er et avsluttet kapittel. (Utdrag
av vårt brev til kommunen er lagt ved).
På samme møte ble det informert om den planlagte flyplassen på svensk side av grensen.
Flyplassen beregnes ferdigstilt 2019. Videre ble det informert om den nye sentrumsplanen
og utbygging av fiber i kommunen. Utfyllende informasjon om dette finnes på kommunens
hjemmeside.
Medlemsfordeler:
Kabel-TV/Bredbånd: Medlemskap i hytteeierforeningen gir kr 588,- i rabatt på kabel-tv pr år
samt kr 1 200,- i rabatt på bredband 50/100 Mbps. Husk å fornye avtalen hvert år.
Alarm: kr 840,-i rabatt på alarm gjennom Sector Alarm.
Skiutstyr: 15% rabatt hos Trysil Skishop.
Trysilfjellet Golf AS: Introduksjonsrabatt i 2017: voksne kr 2 200,- barn/ungdom kr 1 100,Utmarkslaget kommer, i likhet med tidligere år, til å kjøre bort ris og kvister. Oppsamlingen
avsluttes 1. september.
Husk å bruke KID når du betaler medlemskontingenten (innbetalingsblankett kommer i
posten).
På vegne av styret ønsker jag alle fortsatt riktig god sommer!
John Johansson, leder

Utdrag fra brev til kommunen…
Veiskilt i Trysilfjell hytteområde
Trysilfjell Hytteeierforening er klar over, at høringsfrist og klagefrist vedrørende den ny adressering i
kommunen er utløpet for lang tid siden. Men ingen hadde på det tidspunkt drømt om, at de nuværende
veinavneskilter i Trysilfjell hytteområde ville bli tatt ned. At den offisielle adresse blev endret, følte
ingen var noe problem, fordi Utmarkslaget hele tiden har bedt os hytteeiere om at sørge for, at post ble
adressert til «Trysilfjell hytteområde <hyttenr.>».
Vi søker derfor hermed om å få oppsatt skilt med de gamle veinavn, og med en utforming etter avtale
mellom kommunen og Utmarkslaget.
Begrunnelse:
Vi var alle forundret over at kallenavnene på veiene, herunder skilter og navn oppgitt på
Utmarkslagets Hyttekart, også skulle fjernes. Og det har så gitt en hel del forvirring.
Da vi ser med stort alvor på denne sag, håper vi, evt. etter et møte med kommunen, at denne sak kan få
en fornuftig avslutning for landets største hytteområde, da mellom 40 og 50 veinavn er nå omdøpt til
et – Trysilfjell hytteområde - som så omhandler et stort nettverk av veier og stikkveier.
Hvis du følger Apples kart på iPhone eller iPad, etter å ha inntastet «Trysilfjell hytteområde» kommer
du til hytte 958 i Ugla. Hvis en gjest som ikke er kjent i område skal til f.eks. hytte 610, og tror han
bare har kjørt for langt, og derfor begynner å kjøre tilbake, så kommer vedkommende ikke til hytte
610, for nummereringen av hytter i område er helt usystematisk.
Hvis vedkommende så ringer til hytteeieren, som så først skal finne ut av hvor gjesten befinner seg ut
fra et hyttenummer som gjesten kan se, og så skal prøve å fortelle gjesten hvor vedkommende skal
kjøre, så skal hytteeieren finne denne hytte på et papirkart som man får håpe han har i nærheten.
Og når hytteeieren så skal prøve å forklar hvor gjesten så skal kjøre for å komme til hytta, blir det i
praksis umulig uten å henvis til veinavn du skal følge.
Og hva nå hvis en turist kommer til å ski ut den gale avkjørsel fra 13 Libakken, og skal prøve å finne
ut av hvor de er, og kanskje skal prøve å forklare noen i telefonen hvor vedkommende er, så er det
mye lettere å henvise til et veinavn end et hyttenummer i en usystematisk nummerering.
Og hvordan man fremover i rutetabellen til skibussen vil forklare hvor stoppestedene er, vet vi ikke.
Også i år var de jo beskrevet ut fra hvilket veinavn den ligger på. Og det blir ikke let å finne ut av
hvor man skal stå av og på hvis man ikke er godt kjent i område.
Matrikkellovens administrator, Kartverket, skriver på sin hjemmeside:
• Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne frem til
bygninger, boliger og andre aktuelle steder. Hvem mener at det er tilfelle i dag?
På kommunens hjemmeside står det:
• Kommunen kan endre adresser ....... når det er vanskelig å finne fram til en adresse
Men det er ikke det vi nødvendigvis er ute etter. Det vi foreslår/krever er, at der kommer skilter opp
som også inneholder de gamle veinavn, og at disse også fremgår at kart og oversiktsskilt over
hytteområdet. Det kunne være skilter som ikke som i dag kun viser hyttenumre, men giver alle
relevante opplysninger:
Trysilfjell hytteområde <hyttenumre>
<grendenavn>
<gammelt veinavn>

Trysilfjell hytteområde 587-616
Almengrenda
Kristians veg nr xx

Vi ser fram til å høre om hvordan Trysil kommune vil løse dette problemet.
Med vennlig hilsen Trysilfjell Hytteeierforening
v/Styreleder John Johansson
Styremedlem Arne F. Bergman
styreleder@hyttaitrysil.no
styremedlem2@hyttaitrysil.no

