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Kjære velforeningsmedlem, kjære hytteeier! 

Stølsfestivalen gjennomført i august med hytteforeningens som samarbeidspartner 
For første gang var hytteforeningen med Arne Lambech i spissen, Bidraget var ikke «bare» frivillige til rigging og 
nedmontering av festivalplassen, men også med et driftstilskudd på kr 10 000. Festivalen ble gjennomført på 
vellykket vis med god deltakelse og fikk et pengemessig overskudd.  

Vaset Vekst nå etablert med 19 næringsdrivende – hytteforeningen søker medlemskap 

Svein Erik Ski er blitt styreleder. Underveis i prosessen har han gitt uttrykk for «at stadig fleire innser at Vaset treng 
meir gjestar for å ha kundegrunnlag til å oppretthalde serveringstilbod og aktivitetar; … hyttesalet har heller ikkje 
same vekst og gode prisutvikling som i samanliknbare område.» 

Blant publiserte aktuelle arbeidsoppgaver for Vaset Vekst er «utvikling av nye og eksisterande arrangement, løyper 
og stiar. Dessutan salsfremjande tiltak og marknadsføring, som felles nettside, visingshelger for potensielle tomte- 
eller hyttekjøparar, felles deltaking på hyttemesser, felles katalog for handverkarar i kommunen og mykje anna.» 

Hytteforeningen gratulerer de næringsdrivende med initiativet. Samtidig minner vi om at det for de fleste 
virksomheter er av stor betydning hvordan du greier å beholde de kunder du allerede har og sikre at de er fornøyde. 
Vaset Vekst har ikke til nå tatt kontakt med hytteforeningen eller hyttevel. Hytteforeningen tar derfor i disse dager 
kontakt med Vaset Vekst for å drøfte et eventuelt medlemskap. Vi mener at vi gjensidig kan ha nytte av å samordne 
tiltak som foreningen allerede er engasjert i, så som opparbeidelse av stier og hytteeierdeltakelse ved stølsfestivalen 
på Vaset bl.a. Foreningen er også opptatt av en balansert utvikling og oppmerksomhet mellom Vaset og Syndin, både 
mht. profilering og konkrete tilbud og tiltak. 

Årsmøte 2016 gjennomført  
Den 15. oktober gikk årsmøtet av stabelen på Sekskanten, med 13 fremmøtte fra i alt 10 av medlemsvellene. Blant 
sakene som fikk spesiell plass på årsmøtet var resultatet fra spørreunder-søkelsen blant festerne i 
statsallmenningen, og hytteforeningens rolle mht. innspill til samfunnsdelen av den nye kommuneplanen. Etter 
valget består foreningens styre av: Lars Mørk (Midtre Syndin), Vegard Sørensen (Haraldset), Arne Lambech (Høyset 
Panorama) og Bjørn Mathiesen (Brakastølen Øst). Vegard har regnskapsansvar, Arne er nestleder og Bjørn er leder. 
Signert referat er oversendt til alle medlemsvellene primo november. 

Resultatet av spørreundersøkelsen for tomtefestere i Statsallmenningen under utsending 
Invitasjon ble sendt i posten til alle tomtefestere i statsallmenningen, med lenke til den elektroniske undersøkelsen 
på hytteforeningens nettsider. Den ble utført høsten 2016. Invitasjonen ble sendt til 622 deltakere, mens 208 svarte. 
Svarene fordelte seg med 52 % av festerne utenfor hyttefelt og 48 % i hyttefelt. En svarprosent på rundt 30 prosent 
må anses som bra.  

Blant hovedfunnene er at at mange er bevisste på at de har hytte i statsallmenningen og at de setter pris på og 
forstår den forskjellen det er mellom statsallmenningen og de private områdene i kommunen. 

Resultatene viser at det ikke er signifikante forskjeller på holdningene til de som har hytte i hyttefelt og de som er 
utenfor hyttefelt. De som har hytte i utbyggingsområdene sentralt på Vaset skiller seg ut ved å være mer opptatt av 
tilbakekjøp av tomt, videre utvikling av området og forholdet mellom de ulike utbyggingsaktørene i området. Blant 
de sterkeste anbefalingene er: 
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 Fortsett å differensiere statsallmenningen fra de private områdene i kommunen. 
 Bygg en tydeligere profil for statsallmenningen og bruk denne for alt den er verdt i videreutvikling og 

markedsføring av kommunen. 
 Vurder å skille tydeligere mellom de områdene i statsallmenningen som er sentrale satsningsområder og 

øvrige områder utenfor hyttefelt. 

Disse og øvrige funn presenteres nå for de ulike aktørene og tas med som innspill til arbeidet med nye 
kommuneplan. 

Kommunebudsjettspenning også for hytteeierne i Vestre Slidre med sikte på 2017 
Hytteforeningen er kjent med at kommuneøkonomien i Vestre Slidre er meget vanskelig, til tross for betydelige 
inntekter fra eiendomsskatten fra hytteeierne. Vi mener likevel at de postene som direkte kommer hyttebrukerne til 
gode minst bør opprettholdes på nivået fra 2016, hvor de utgjør cirka 4 % av eiendomsskatteprovenyet. Målet på 
noe lengre sikt har på de siste to påskemøter vært en oppjustering til 10 % av eiendomsskatteprovenyet fra 
hytteeiendommer. For de nevnte 4 % regner vi med løypetilskuddet (kr 300’), kapitalkostnad ved den nye 
fotgjengerbrua på Vaset (anslått til kr 100’) og direkte tilskudd til Hytteforeningens drift (med kr 50’). 

Hytteforeningen rigges for videre bidrag til samfunnsdelen i revidert kommuneplan 
Gjennom de 3 siste årene har hytteforeningen bidratt til å konkretisere hva som kan gjøre Vestre Slidre til en mer 
attraktiv hyttekommune. Vi startet med å sette mål om å bli landets mest attraktive. Møtet med mange 
hverdagsvirkeligheter og holdninger gjør at nasjonale ambisjoner er lagt til side; nå handler forventningen om 
enkelte tydelige endringer som generelt gjør kommunen som vertskommune for hytteeiere mer attraktiv. Våre felles 
arbeidsgrupper, hver med deltakelse fra formannskapet, speiler hva vi har sett som de kritiske områdene i den 
forbindelse:  

• En bevisst og uttalt hyttepolitikk, inklusive rimelige skatte- og avgiftsregimer  
• Inspirerende og dynamisk samarbeid om stier og løyper,  
• Kommunale helse- og omsorgstjenester også tilrettelagt for hyttebrukere 
• En aktiv næringsutvikling hvor hyttebrukerne er mer enn konsumenter 
• Et Vann- og Avløpssystem i hytteområdene som er miljømessig bærekraftig og hvor kostnadene er 

rimelig fordelt mellom kommune, grunneiere og hytteeiere 

Lørdag 28. januar 2017 er dagen da arbeidsgruppene setter hverandre stevne på Låvin og hvor innspillene fra 
hytteeierne inn mot kommuneplanens samfunnsdel skal dras sammen og konkluderes i denne omgang. 
Velforeningene vil om kort tid bli nærmere orientert om arrangementet.  

Har du svart på kommunens spørreundersøkelse i forbindelse med ny kommuneplan? 
Hvis ikke, gå til: http://www.vestre-slidre.kommune.no/aktuelt/bli-med-pa-sporjeundersoking-om-vestre-slidre-
kommune.34745.aspx. Kommunens planansvarlige, Cathinka Vik, bekrefter at undersøkelsen er åpen for hvem som 
helst til å svare, også hytteeiere. 

Vi minner om juleforberedelsen Skarke, på Valdres Folkemuseum kommende søndag 
Arrangementet er åpent søndag 4. desember klokka 12.00–16.00, med familievennlige priser. 

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en fin førjulstid! 
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