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MARKEDSDAGEN 2019 

13. juli 2019 var det tradisjonen tro duket for markedsdag 

ved Syndinstøga. Allerede fra kl. 11 kom små og store 

"kremmere" for å sette opp salgsbodene sine. 

Syndinposten observerte stort utvalg av frambudte varer. 

Vi fant alt fra dreide boller, slirekniver og vakre vevnader 

fra Vevstogo, til ølvotter i Valdresmønster som holder 

hendene varme mens man holder rundt glasset eller 

flasken.  

Vi så også flere boder med ting og tang for noen og 

enhver. Reidar Haugen var som vanlig hjertelig tilstede 

med kjerringforlengerne sine, en praktisk krakk man kan 

forlenge seg selv med når man ikke når opp i skapet. Nytt 

av året var lokal økologisk produsert ost fra Vikabråten, et 

populært og godt besøkt innslag vi gjerne ser kommer 

tilbake.  

Årets markedsdag er planlagt til lørdag 11. juli kl. 12.00. 

MSH vil i samarbeid med 

Syndinstøga se om det er mulig å få 

enda flere interessante utstillere til 

markedsdagen i 2020. Markedsdagen 

trenger også deg. Har du ting du ikke 

bruker lenger, møt opp, sett opp en 

salgsbod. Kanskje har noen andre 

bruk for tingene du ikke lenger 

bruker.  

 

NYE SYNDINSTØGA - En samtale med Peter Hatcher 

Syndinposten tok i høst turen 

innom Syndinstøga for å høre med 

Peter Hatcher hvordan det første 

året som driver av Syndinstøga har 

gått. Vi hadde gått hele sommeren 

og gledet oss over høye smørbrød 

og god kaffe, og nå ville vi høre litt 

nærmere hvordan han opplever livet 

på Syndin. 

Peter kom til Syndin høsten 2018, og han hadde med seg gode erfaringer fra 

restaurantbransjen. Før han kom til Syndin, drev han restaurant i Oslo med 28 

sitteplasser. Han har også vært kjøkkensjef hos Essens Catering. Mat er noe han 

kan, det har vi både sett og smakt. 
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Peter forteller at det første året på 

Syndinstøga naturlig nok har bestått av 

prøving og feiling. Blant annet følte han 

det var store utfordringer i vinter- og 

påskeferien fordi han ikke hadde nok 

erfaring fra drift på Syndin. Den største 

utfordringen har vært å tilpasse driften 

med personale og råvarer til stor 

variasjon i antall besøkende. Nå etter ett 

år på Støga, ser han fram til den 

kommende sesongen.   

Det har vært brukt mye penger på 

oppussing og vedlikehold av Støga, og 

Peter sier han har mye støtte i eierne av 

Syndinstøga. Det er en fordel med deres 

lokalkunnskap, og at de kan hjelpe til 

med håndverksmessige ting. Han trekker spesielt fram Odd Magne Grythe som 

en av de gode støttespillerne. 

Økonomisk går det litt bedre, men butikken trekker ned i regnskapet. "Folk må 

handle mer hvis butikken skal bestå," sier Peter. "Det holder ikke å kjøpe et brød 

og noen aviser. Folk må handle mer". Lav omsetning er den største utfordringen 

med å drive butikken. Peter prøver å ha et visst sortiment i butikken, men det er 

vanskelig å vite på forhånd hva folk vil ha.  

Syndinposten oppfordrer aller sine lesere om å slå ring om butikken og handle 

inn maten til hytta der. I siste "meningsmåling" Peter la ut på Facebook, viste et 

klart flertall at folk ønsker å ha butikk på Syndin, så nå er det opp til oss. 

Visste du forresten at du kan bestille mat fra butikken og så det står pakket og 

klart når du kommer på hytta? Hvis du sender handlelisten din til Peter på 

forhånd, vil han også kunne skaffe ting han normalt ikke har i butikken, f. eks. 

kortreiste ferske urter, eller grønnsaker han normalt ikke har i butikken. Hvis det 

er ting på handlelista di han ikke kan skaffe, får du beskjed om dette så du kan ta 

med selv på veien til hytta. Tenk så mye tid du kan spare ved å la Peter ta 

handlingen for deg! 

Peter kan også levere catering til hytta di om du f. eks skal ha et lite lag. Du må 

bestille på forhånd, og han kan levere mat til lag fra 10 personer og oppover. 

Hva sier du til f. eks å bestille en 3 retters meny som kan bestå av laks til forrett, 

reinsdyrstek el.l. til hovedrett + en dessert? Eller du kan bestille fjell-tapas som 

kan bestå av Tyin-lam, hjort fra området, rakfisk, fjellørret fisket i 

Syndinvannene og et utvalg gode oster fra Valdres. Han kan også lage 

forskjellige gryteretter. Her er det bare fantasien som setter grenser. Kortreist og 

godt. Se menyer og forslag på www.syndinstoga.no 
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Mens Syndinposten sitter og snakker med Peter, kommer Anita og Peder 

Haaland innom for å takke for i går. De har vært på rakfisklag dagen før, og er 

godt fornøyde kunder.  

Det har vært et hektisk år, og selv om Peter trives godt, sier han det var godt å få 

ansatt en person til på heltid. Fra 1. november kom Peters søster Margaretha 

Hübinette som nyansatt medarbeider på Syndinstøga. Hun har tatt ett års 

permisjon for å jobbe med Peter. Det er spesielt når det er selskaper og 

arrangementer på Støga at Peter føler han trenger mer stabil hjelp enn han har 

hatt til nå. "Det skal også bli godt å kunne få litt mer avlasting innimellom", sier 

Peter. 

Planene framover er å fortsette å utvikle Syndinstøga. Peter ser for seg mer 

helårsdrift med selskaper og arrangementer. Eierne har planer om å bygge ut 

flere utleieleiligheter som kan brukes til overnatting for bedriftsmarkedet etc. 

Han ser for seg at bedrifter fra fjern og nær kan bestille f. eks. team-building, 

møter eller julebord, gjerne med innlagte arrangementer som øl-smaking, 

hundekjøring el.l. 

Til glede for oss hytteeiere, ønsker Peter å holde Syndinstøga åpen i helgene.  

Etter uke 8, som er vinterferien for Oslo-beboere, holder Støga åpent i helgene 

fram til påske, hele påsken, samt helgene etter påske fram til sommersesongen 

starter med vanlige åpningstider til St. Hans. 

For dere som lurer på puben: Den vil holde åpent etter behov. Følg med på 

Støgas hjemmeside www.syndinstoga.no 

Syndinposten ønsker Peter lykke til med framtidsplanene. Vi ses på Støga! 

 

PÅ TUR TIL HULABAKKSTEINEN I SMÅDALEN.  

Langt inne i Smådalen finner du 

Hulabakksteien, en stor stein med et hulrom 

i der det sies at Hulabakken gjemte seg da 

han var ute på tjuvtokt. Vil du besøke denne 

steinen, må du kjøre på E16 mot Vang. Før 

du kommer til Grindaheim, står det et skilt 

opp til venstre mot Helin. Ta av til venstre 

fra E16 og kjør til sørenden av Helin. Husk 

bompenger, 80,- kroner.  

I sørenden av Helin kan du enten ta veien til 

høyre oppover forbi Grindetjernet, eller du 

kan kjøre rett fram og opp en lang bratt 

bakke til du er på toppen av fjellet. 

Undertegnede kjørte til høyre, til 

Grindetjern, en vei som slynger seg 

gjennom bjørkeskogen. På toppen åpner landskapet seg og du ser Grindetjernet 

blinke til høyre nedenfor Grindafjell.  

http://www.syndinstoga.no/
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I følge turbok for Vang, sier sagnet at Grindetjernet ble skapt da han Langbein 

Rise, trollet som bodde i Skutshorn, ville besøke naboen sin, han Tindulf Grindo 

som bodde i Grindafjell. På veien over, plumpa han uti Vangsmjøsi. Da satte 

han seg ned på Grindafjell og vrei opp sokken sin. Vannet som kom ut av 

sokken, ble til Grindetjernet, og en liten fisk som fulgte med, er stammor til all 

fisken som er i Grindetjernet. Du kan se hvor han satt den dag i dag, for det er et 

søkk i Grindafjellet etter rompa til Langbein Rise.  

Ved Grindetjern svinger veien til venstre. Det er parkeringsplass her hvis du vil 

gå tur innover Belgen og videre innover Skakadalen til Sulebu. Herfra kan kan 

du også gå stien opp på toppen av Grindafjellet, men vi skal videre til venstre 

nedover Smådalen. 

Smådalen åpner seg som en malerisk dal der du ser elven slynge seg til høyre 

langt nede i dalen. Du passerer noen støler på veien. Du passerer også fjellene 

Rankonøse og Ranastongi. Mellom dem, på andre siden av elven, kan du følge 

en sti inn til Hestebotntjern. 

Etter en stund kommer du til et veikryss. Det er her til venstre den andre veien 

kommer opp fra Helin. Du har flott utsikt til Gilafjell og Kruk til venstre. Helin 

glitrer blågrønt nedenfor. Ser du rett fram litt på skrå oppover her, ser du en 

kjempestein kalt Hallingsteinen. I følge turbok for Vang, heter den så fordi en 

Halling gjemte seg under den en gang det var et forrykende uvær i fjellet. Det er 

en fin tur å gå opp til steinen og videre opp på Jørungilknappen.  

Men vi skal til Hulabakksteinen. Etter krysset, går veien nedover mot Øynadn. 

Du passerer Nørre Storlien på høyre side av veien. Når du har kjørt et stykke til, 

tar det av en vei til venstre mot Sørre Storlien. Kjør inn her og parker på 

parkeringsplass nedenfor stølen som ligger der. Herfra er det merket sti og en 

kort gåtur til Hulabakksteinen. Når du kommer fram dit, bøy deg ned og kikk 

innunder steinen. Her er det et stort hulrom som rommer en voksen mann. Ikke 

rart man aldri fikk fanget Hulabakken når han gjemte seg her. Bare prøv. 

Når du er tilbake til bilen, kan du enten ta videre til venstre ned til Øynadn 

naturreservat. Nyt stillheten. Kanskje får du se en ørn. Øynadn er et paradis for 

fugler. Har du tid, kan du gå til Vabakko, en gammel husmannsplass fra gamle 

dager. Men det er en annen historie.  

Nå må du kjøre samme vei tilbake og ned til Vang igjen, men det maleriske 

landskapet du passerer, er vel verd turen. 

 

VEILAGET. 

Styret i Midtre Syndin hytteeierforening (MSH) hadde et godt møte med 

veilaget for veien Høyme – Syndin Strø i august. Styreleder Gerd Reidun 

Westerheim og Thomas Aastad møtte fra veistyret. Saker som ble diskutert var 

fartsgrenser, bompriser/sommerkort, parkeringsplasser og vinterbrøyting. 
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Årsmøtene i MSH har flere ganger snakket om å innføre fartsgrenser på 

stølsveiene i området vårt. Det går både dyr og mennesker langs veiene som 

opplever at enkelte bilister kjører altfor fort. Veilaget er positive til å innføre 

fartsgrenser, men bare privatrettslige skilt. Veilaget ønsker å lage en skiltplan 

for hele området. Vi er enig om en grense på 60 km/t fra bommen og opp til 

Støga, 40 km/t fra Støga og videre innover fjellet. 

Gerd Westerheim oppfordrer MSH til å komme med innspill til ting vi vil ha ut 

gjennom veilaget. Styret i MSH stiller seg positiv til dette, og sender 

oppfordringen videre til medlemmene. Gi oss gjerne innspill og synspunkter. 

Veilaget vil annonsere stengninger av veien på Facebook. Veien vil være stengt 

i perioder i vårløsningen. Peter på Syndinstøga får dispensasjon til å kjøre inn 

varer til selskaper.  

Det har vært spørsmål om det kan lages parkeringsplasser mellom Syndinstøga 

og Pyttingen om vinteren, f.eks. på plassen der det har pleid å være "bål". Dette 

er privat grunn, og hvis det skal lages parkering, må veilaget be om / kjøpe 

grunn til det. Grunnen eies av Thomas Aastad. Hytteeiere som ønsker brøyting 

av denne plassen, må ta kontakt med ham for tillatelse til å brøyte en plass til 

seg selv.  

Veilaget sier inntektene til veilaget ligger omtrent på det samme som før. Antall 

enkeltturer har gått opp, og antall årskort har gått noe ned. Det er derfor ikke 

aktuelt for veilaget å endre prisene i bommen nå, heller ikke å gjeninnføre 

sommerkortet slik styret i MSH ønsker.  

Veilaget er klare på at brøytet vei vil fortsette. Det brøytes til Ristestøl, men ikke 

lenger innover enn det. De er innstilt på et samarbeid når det gjelder å legge 

igjen / ikke brøyte over snøbruer som er lagt der skiløypene krysser vei. De skal 

legge ut anbud for brøyting av veiene neste år, og spørsmål om snøbruer kan 

være en del av anbudet.  

Veilaget skal tilfredsstille stølene og sikre god veistandard. De har blant annet 

satt opp nytt rekkverk langs veien oppover mot Støga for å sikre bilistene som 

kjører der. 

Begge styrene, (MSH og Veilaget) er enig i at det er positivt med dialog, og vil 

fortsette å møtes årlig. 

 

VILLE DU HATT DET SÅNN UTENFOR HYTTA DI? 

Å ha det sånn, vil egentlig ingen, heller ikke 

Thomas Aastad som eier plassen. Du som 

har kjørt forbi når du kjører mot Pyttingen, 

har sikkert sett denne haugen på venstre 

side av veien. Den består av busk og kratt, 

gamle møbler, gamle planker med og uten 

spiker, madrasser og annet søl vi ikke vil ha 

i nærområdet vårt. Syndinposten har sett at noen omtaler den som "bålplassen 
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ved Pyttingen", og at det er "så koselig med bål der til Olsok". Nei, det er ingen 

bålplass. Til det ligger den altfor langt fra vann.  

Setter man fyr på dette til Olsok, risikerer man at vinden tar tak og sprer 

flammene til større områder på Syndin. Da kan det være hytta di som tar fyr. I 

løpet av sommeren går det dyr forbi. Kanskje smaker de litt på haugen for å se 

om den er spiselig, med det resultat at de kan skade seg ved å tråkke på spiker 

som stikker ut.  

Når haugen endelig brennes utpå sensommeren og høsten, forvandles haugen til 

en haug med usunn aske som dyra slikker i seg. I asken ligger fortsatt spikere 

strødd. De skal på ingen måte ned i magen til dyra. Som eieren Thomas Aastad 

sier: "Snart kan vi bruke magnet for å få hjem dyra".  

Så kjære hytteeier: Ta med deg søpla di og kast den et mer egnet sted. Kvist og 

kvast råtner av seg selv når det ligger i terrenget. Plankerester og all mulig 

annen søppel som du ikke kan legge i containerene, kan leveres til 

miljøstasjonen i Vang eller på Beitostølen. 

Til våren blir plassen ryddet og det settes opp skilt der det står at man ikke skal 

kaste søppel her. Vær snill å respektere dette til glede for alle oss som holder til 

på Syndin, også dyra. 

 

  

 
 

Jeg har fortsatt:  

 

Lastebil,  

gravemaskin,  

traktor og  

snøskuter.  

 

Ring 95243770  

så hjelper jeg deg! 

 

Andres Horge 
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Midtre Syndin Hytteeierforening 

Årsberetning 2019 
-foreningens 17. arbeidsår 

Organisasjonsnr.: 913 514 866. 

 

 

Styret har bestått av: 

Ole Johan Stokstad - Styreleder 

Odd Einar Reseland - Nestleder 

Tone Kristiansen – sekretær  

Cille Jacobsen 

Jan Midthus 

 

Det har vært avholdt 5 styremøter. Årsmøte ble avholdt på Syndinstøga 

langfredag, 19. april 2019, med god oppslutning. 

 

Takk til familien Horge 

Et stort prosjekt i 2019 var, på vegne av hyttefolket på Syndin, å rette en takk til 

familien Horge for jobben de har lagt ned på Syndinstøga og for servicen de har 

gitt til oss som brukere av Syndinområdet. Vi fikk mange bidrag fra 

medlemmene. Randi og Andres fikk et maleri «Grindadn» av Hilde Synnøve 

Husevold og en opplevelsestur til Oslo. Minda fikk et pledd fra Grindaker vev. I 

tillegg fikk de også hver sin bok med hilsninger fra bidragsyterne. Gavene ble 

overrekt på årsmøte. 

 

Stidugnad 

Vi arrangerte en dugnad på stien Svult – Soleikrostølen lørdag 6. juli. 

 

Markedsdag 

I forbindelse med markedsdagen ved Syndinstøga lørdag 13. juli hadde vi en 

stand. 

 

Dugnad mot gjengroing av fjellet 

Dugnad også i 2019, 31. august. Fra 2018: 

Vi har ei egen gruppe, ledet av Mikael Fønhus, som arrangerer dugnader mot 

gjengroing. På årsmøte i 2017 tok Mikael Fønhus initiativ til dugnader for å 

rydde vegetasjon. På årsmøte i 2018 la han frem en plan for rydding av 

vegetasjon, og planen fikk tilslutning. Lørdag 8. september 2018 ble den første 

dugnaden for å rydde vegetasjon arrangert.  
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Reguleringsplaner. 

Hytteeierforeningen følger med på aktuelle reguleringsplaner i vårt område. Vi 

gir uttalelser når styret ser at det er formålstjenlig. I 2019 har vi ikke avgitt 

uttalelse i forbindelse med noen reguleringsplaner 

 

Stølsvegen 

Vi hadde et konstruktivt møte med styret for Stølsvegen Høyme – Syndin – Strø. 

Vi drøfta aktuelle saker knytta til vegen. Blant annet fartsgrense, som veilaget 

ville jobbe videre med. Vi er enige om å møtes en gang i året. 

 

Vestre Slidre Hytteforening 

Vi er med i Vestre Slidre Hytteforening (VSH) som er en paraplyforening for 

hytteeierforeninger i Vestre Slidre, og jobber med saker som er av interesse for 

hytteeiere i Vestre Slidre.  

 

Skiløyper 

Vi støtter Vestfjelløypene og Grindafjell løypelag som kjører skiløyper i vårt 

område, og engasjerer oss i løypelagene sitt arbeid.  

 

Økonomi. 

Det var 124 medlemmer som betalte kontingenten i 2019, det samme antallet 

som i 2018. Vi hadde budsjettert med 125. Vi har hatt noen innmeldinger og 

utmeldinger, samt noen som ikke har betalt kontingent etter flere purringer. 

 

Det ble et overskudd på 8 165,99 kr. i 2019. 

 

Det er et økende antall som velger å gi grasrotandelen når de tipper til MSH. Vi 

takker de som har valgt å gi sin grasrotandel til MSH! 

 

Administrasjon 

Vi benytter Styreweb til medlemsdatabasen, regnskapet, hjemmeside og 

utsending av meldinger på e-post og sms. Vi jobber for å ha et oppdatert 

medlemsregister. Gi beskjed når dere bytter e-post, mobilnummer eller får ny 

postadresse! 

 

Informasjon og Syndinposten 

Syndinposten ble gitt ut på papir en gang i 2019, slik som tidligere. Vi følger 

opp med relevant informasjon på hjemmesiden i løpet av året. Vi tar gjerne imot 

stoff til Syndinposten. 

 

11. februar 2020 – styret  
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Egenkapital    

Konto Inngående Balanse Bevegelse Utgående balanse 

2050 Annen egenkapital 62 680 0 62 680 

Overskudd 0 8 165 8 165 

Sum egenkapital 62 680 8 165 70 846 

Inntekter    
Konto Bevegelse 2019 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

3200 Medlemskontingent 37 200 38 100 39 000 

3420 Grasrotandelen 6 137 4 400 6 500 

3850 Arrangement inntekter 0 2 000 2 000 

3960 Andre inntekter 14 721 2 000  
8040 Renteinntekter 41   
Sum inntekter 58 099 46 500 47 500 

Kostnader    
Konto Bevegelse 2019 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

6000 Skiløyper 10 000 10 000 10 000 

6005 Trykking Syndinposten 1 250 3 000 3 000 

6060 Arrangement 3 329 8 000 8 000 

6100 Kontingent organisasjon 6 840 7 000 7 000 

6800 Kontorrekvisita 2 191 1 500 1 500 

6810 IT kostnader 4 960 4 000 5 000 

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv. 1 700 1 300 2 000 

6900 Telefon og telefax 1 000 1 000 1 000 

6940 Porto 2 921 3 000 3 000 

7100 Bilgodtgjørelse 1 370 1 500 2 000 

7770 Bank- og kortgebyr 2 124 1 750 2 000 

7779 Gebyr betalingsformidling 70 150 200 

7790 Andre kostnader 12 177 4 300 2 800 

Sum kostnader 49 933 46 500 47 500 

  

Bli medlem i Midtre Syndin Hytteeierforening! 

Som medlem er du med på å påvirke utviklingen på Syndin. 

Som medlem er du med på å støtte arbeid for skiløyper, turstier og 

arrangementer for hyttefolket på Syndin. 

Medlemmer får aktuell informasjon på e-post gjennom året! 

Er du ikke medlem? – bli medlem på www.syndinposten.no  

http://www.syndinposten.no/
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Dugnad mot gjengroing 

Lørdag 31. august hadde vi dugnad på rydding 

av skog og kratt i fjellet. Hele 30 stykker deltok. 

Det er dobbelt så mange som året før! Naturlig 

nok prioriterte vi å rydde i nærområdene til der 

de frammøtte har hytte. På kvelden møttes 

dugnadsgjengen til en hyggelig «AfterDugnad» 

på Syndinstøga. 

  

Vi planlegger tilsvarende arrangement til 

høsten. Datoen er fastsatt til lørdag 29.august. 

Vi ber alle holde av i kalenderen og delta på 

dette nyttige og trivelige arrangementet.  

Spesielt ønsker vi flere deltakere som kan bruke 

motorsag. Vi planlegger derfor eget kurs i 

sikker bruk og stell av motorsag i løpet av 

fellesferien. Mer informasjon om dette kommer 

senere.  

 

 

Grasrotandelen 

Takk til dere som har valgt å gi grasrotanden 

når dere tipper til Midtre Syndin 

Hytteeierforening! Vi bruker midlene vi får inn 

på grasrotandelen til skiløyper, vedlikehold av 

hjertestarter og andre tiltak for oss som bruker 

Syndin. Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk 

Tipping sine kanaler eller ved å sende SMS 

«Grasrotandelen 913514866» til 60000 

 

 

 

 

ÅRSMØTE 2020! 

 

Midtre Syndin Hytteeierforening 

Langfredag, 10. april 2020 

Kl. 11.00 på Syndinstøga. 

Vanlige årsmøtesaker! 

 

Vel møtt! 


