
MIDTRE SYNDIN HYTTEEIERFORENING 

Årsberetning 2008 

2008 har vært foreningens 6. arbeidsår. 

Styret har bestått av: 

Atle Jensen - Styreleder 

Aksel Pettersen – Nestleder 

Cato Normann – Referent årsmøte 

Marit Gjerdalen – Økonomiansvarlig. 

Jorun Stokstad – IT-ansvarlig. 

Det har vært avholt 4 styremøter. 

Årsmøte 2007 ble avholt på Syndinstøga langfredag med god deltagelse. 

Følgende saker har vært på agendaen i 2008: 

.1. Brøyting. Det har blitt brøytet til Lo-støl i henhold til dommen i Jordskifteretten. I følge 

opplysning fra Vegstyret har 39 betalt for sesongen 08/09.Vegstyret har bestemt at satsen for 

sesongen 09/10 vil bli vesentlig økt. Styret viser for øvrig til fyldig informasjon på vegens 

hjemmeside på www.syndin.no.Vegstyret har også bestemt at det som en prøveordning skal 

brøytes til Pyttingen i påsken. Styret noterer derfor med undring på at en vesentlig del av 

denne strekningen ble brøytet i jul/nyttårshelgen. Tilsynelatende for å betjene en hytte.  

.2. Vi har hatt møte med Kvislasyndin Hytteeierforening og Fjellstølen Hytteeierforening 

vedr. den planlagte fortetningen av hytter i Syndinområdet. De tre foreningene vil legge en 

felles strategi ovenfor kommunen vedr. kommunens planer for infrastruktur. Vi vil be om et 

møte med ordfører og teknisk rådmann, hvor vi vil be om langsiktighet og kommunens tanker 

om hvordan fjellet skal se ut i fremtiden.  

Det har ikke vært mulig å avholde det planlagte møte med Vestre Slidre kommune. Saken 

følges opp. 

.3. Vi har en dialog med Andres Horge vedr. inngjerding av avfallscontainere ved 

Syndinstøga. Dette vil bli gjort når snøen har gått i år. 

.4. Løypene er blitt kjørt i hht løypekartet og i tillegg har Vestfjelløypene BA tatt hensyn til 

MSH`s ønske om å prioritere midtløypa fremfor den øvre løypa. MSH har i henhold til vedtak 

støttet både Grindafjell løypelag med kroner 5.000.- og Vestfjelløypene BA med kroner 

10.500.-. Styret er fornøyd med jobben begge løypelagene gjør. 

.5. Mindre beitedyr og forandringer i klima, medfører at busker og kratt vokser og fortettes i 

fjellet. Styret oppfordrer medlemmene til å få ryddet og rensket så mye som mulig der det er 

behov. Dette må selvsagt foregå i nært samarbeid med grunneierne. 

.6. Veilaget oppfordrer de som parkerer å legge frem årskort eller kvittering for betalt 

parkeringsavgift. Ikke synlig kvittering vil medføre bot.  

http://www.syndin.no/


Veilaget opplyser at det nå er mulig å betale passeringsavgift i bommen med SMS. Dette 

koster kroner 8.- i tillegg til passeringsavgiften på 50.-Parkeringsavgift må betales i kassa ved 

bommen som tidligere, eller med mynt i automaten. 

.7. Hytteeierforeningens medlemmer har rabattavtale på følgende steder: Tveitabru Sag AS, 

Kvismo Sag AS, Hyttebutikken AS på Fagernes og Røn VVS. Medlemmene vil ved å vise 

kvittering for gyldig/betalt medlemskap, få en rabatt på 10 – 15 % på ordinære varer (ikke 

tilbudsvarer). 

Styret takker Syndinstøga v/Randi og Andres Horge for at vi får bruke deres 

hjemmeside som vår inngangsside, og at vi får disponere Støga for vårt årsmøte. 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å sende e-post til atle@jensenbyggteam.no om det er saker 

de ønsker tatt opp. 

Regnskap Midtre Syndin Hytteeierforening 2008 

Utgifter 

Norges hytteforbund    kr 1.500,- 

Hamres kontorstøtte   kr 1.072,- 

Driftstøtte Vestfjelløypene   kr 10.500,- 

Driftstøtte Grindafjell løypelag   kr 5000,- 

Diverse     kr 550,- 

 

Inntekter 

Medlemskontingent 106 medl  kr 21.200,- 

Renter     kr 198,- 

 

Saldo pr 31.12.08   kr 29.524,- 

Egenkapital    kr.29.524,- 

Årets overskudd   kr 2.776,- 

 

10.03.2009 – Styret. 
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