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Midtre Syndin Hytteeierforening sin hjertestarter er plassert i et grønt skap til
høyre for inngangsdørene på Syndinstøga!

Dugnad på stien til Kruk!

Gratulerer! Du har nå fått den utgaven av Syndinposten. Et informasjonsblad
fra Midtre Syndin Hytteeierforening. Foreløpig er ambisjonen å sende ut
Syndinposten en gang i året med aktuell informasjon og stoff om Syndin.
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Leder
Hvordan vil vi at det skal se ut på Syndin?
Det er sikkert mange forskjellig grunner til at vi velger å ha hytte akkurat på
Syndin. Men på ulike måter blir vi fasinert av Syndin, og elsker dette området.
Syndin skiller seg ut fra flere andre hytteområder. I følge intensjonen bak den
gjeldene kommuneplanen skal det være litt mer plass mellom hyttene på Syndin,
og området skal ha et litt annerledes preg enn andre hytteområder. Dette sa
ordføreren i Vestre Slidre på informasjonsmøtet for hytteeiere i påsken 2016.
Samtidig stilte han spørsmål ved om de hadde klart å leve opp til den
intensjonen. Nå er arbeidet med ny kommuneplan i gang. Det betyr at det er tid
for å tenke langt fremover. Hvordan vil vi at det skal se ut på Syndin om 5 år?
Eller om 25 år?
Jeg hører ofte at Syndin sammenlignes med Vaset eller Beitostølen. Syndin er
ikke som Vaset eller Beitostølen sies det mange ganger. Og det argumenteres
med at Syndin ikke skal bli slik heller. Når det gjelder utbyggingsgrad og tetthet
mellom hyttene er det helt riktig at det er store forskjeller mellom disse tre
områdene, og at Syndin skiller seg ut som det området som er minst utbygd og
med mest plass mellom hyttene. Samtidig er både Vaset og Beitostølen store
områder med ulikt preg. En vesentlig ting som skiller Syndin fra spesielt
Beitostølen er at hyttene ligger midt i smørøyet av det som er natur og
rekreasjonsområde. Beitostølen er vesentlig mer urbant enn Syndin, men
Beitostølen ligger ved foten av Valdresflya og Jotunheimen. De har et stort og
flott natur- og rekreasjonsområde i umiddelbar nærhet, selv om sentrum er
vesentlig mer urbant.
Når det skjer utbygging på Syndin, skjer det i det som er vårt område for
friluftsliv og rekreasjon. Derfor er det en grense for hvor mye utbygging,
fortetting og urbanisering vi tåler før Syndin blir et mindre attraktivt område.
Derfor tror jeg alle brukere av Syndinområdet har en felles interesse i hvordan
Syndin utvikles. Det er viktig å tenke langsiktig. Og det er viktig å ha en god
dialog mellom de ulike brukergruppene og interessegruppene på Syndin.
Ole Johan Stokstad
Styreleder, Midtre Syndin Hytteeierforening
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SYNDINRENNET
Syndinrennet har blitt en populær tradisjon etter at MSH tok initiativ til å
arrangere det igjen for tre år siden. I 2016 ble rennet arrangert av Høre Røde
Kors i samarbeid med lokale skigrupper i Vestre Slidre. Igjen var det
rekordoppmøte av skiglade barn og voksne. Vi takker Høre Røde Kors for et
flott arrangement. Påskeaften, lørdag 15. april 2017, planlegger Høre Røde Kors
å arrangerer Syndinrennet igjen!
DUGNADER
I løpet av året er det avholdt flere dugnader i
regi av de forskjellige hytteforeningene på
Syndin. Blant det som er gjort i år er videre
arbeid med stien fra Syndinstøga til
Sonjavarden i regi av Kvislasyndin
Hytteeierforening. Denne stien ble merket i
fjor og er blitt et svært populært tilskudd til
turstiene på Syndin. I år ble stien supplert
med enda flere klopper, og arbeidet fortsetter
neste år.
I begynnelsen av juli var en dugnadsgjeng
oppe på Gilafjellet og satte opp flere og bedre
skilter til Kruk. Samme helg var det dugnad
for å lage det som skal bli en sykkelvei fra
Svult til Sørre Syndin. Stien tar av fra
sykkelveien mellom Svult og Ormestadstølen,
og tanken er at det skal være mulig å komme
seg rundt vannet på Midtre Syndin på en
enkel måte uten å dra hele veien rundt om
Grønnsenn og Trollhovd / Lehovd. Stien går i
naturskjønt område med flott utsikt mot
Syndinvannene og fjellene bak.
Det
gjenstår en del arbeid. Her er
partier med
store steiner og myrdrag uten
klopper.
Arbeidet med å oppgradere stien
fortsetter til
neste år, så still opp på dugnad i
2017.
På selveste Olsokdagen var det
en dugnad
for å oppgradere den gamle stien
fra
Nestevatnet til Jaslangen. Stien er merket, og den kan fungere som en trillesti.
Men her er også mange store steiner, så i praksis fungerer stien mer som en
«bære-sti» enn en sykkel-sti. Tanken er at stien etter hvert skal oppgraderes til
en sykkeltrase, og det blir en super tilvekst som åpner flotte nye
rundturmuligheter. Her er det ingen tilhørende hytteeierforening, men to

www.syndinposten.no

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening

personer møtte likevel opp til denne dugnaden. Det ble jobbet intensivt med god
oppgradering av i underkant av en kilometer fra Nestevann. Arbeidet er iallfall i
gang, og bør kunne ferdigstilles i 2017.
Vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra på dugnader som arrangeres i våre
nærområder. Husk det er til felles beste å få et oppgradert sti- og sykkelveinett
på Syndin-området.
MARKEDSDAG PÅ
SYNDINSTØGA.
Søndag 17. Juli var det duket for
markedsdag på Syndinstøga. Været var
surt og kaldt, men folk strømmet på fra
fjern og nær likevel. Sakte og sikkert
kom krambodene på plass. Andres kom
ut og tente opp bålpanna så folk som
kom hadde noe å varme seg på.
I salgsbodene var det som vanlig mye
artig å se: Strikkeplagg og luer, gamle
kubjeller, dreide boller og ting og tang
som var blitt til overs på hyttene. I år
hadde Midtre Syndin Hytteeierforening
en stand på markedsdagen. Der kunne
hytteeierne få informasjon om
foreningen samt melde seg inn hvis de
ønsket det.
HJERTESTERTER PÅ SYNDINSTØGA
Markedsdagen ble også en merkedag for sikkerhet på Syndin. Styret i Midtre
Syndin hytteeierforening overrakte og hang opp en hjertestarter, som skal være
til bruk for alle som ferdes i fjellet. Hovedattraksjonen på markedsdagen var
derfor demonstrasjon av hjertestarteren. Ambulansetjenesten i Valdres kom opp
for å demonstrerte hjertestarteren, og det var stor interesse for å prøve. Både små
og store fikk prøve å redde dukken «Anne». Nyttig lærdom for alle.
Hjertestarteren henger på veggen utenfor inngangen til Støga. Den er montert i
et varmeskap, og styret i foreningen vil ha tilsyn med den. Det henger
instruksjoner ved siden av hjertestarteren hvordan man skal forholde seg og
hvem man skal kontakte hvis hjertestarteren har vært i bruk. Det er viktig at alle
følger dette. Midtre Syndin Hytteeierforening håper dette vil være et bidrag til
økt sikkerhet på Syndin.

www.syndinposten.no

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening

HØST-ARRANGEMENT – SIKKERHET PÅ HYTTA
Siste fredag i høstferien (uke 40), fulgte MSH opp med et nytt arrangement med
fokus på sikkerhet på hytta.
Det ble holdt førstehjelpskurs og kurs i bruk av hjertestarter inne på Syndinstøga
for alle som var interessert, og det var det tydelig mange som var.

Parallelt ble det brann og vann utenfor støga så spruten stod, til stor glede for
små og store. Med brannhjelm og supermanns vannpistol var det mange
strålende barneansikter bak vannkanonen. Det ble informert om
brannforebyggende arbeid og hvordan man best slukker forskjellige branner. Det
var også praktiske øvelser, for egen opplevelse og erfaring er beste læremåten.
Alle fikk anledning til å prøve hvor effektivt et brannteppe fungerer. Det var nok
mange som fikk ideer til innkjøp av nytt brannvernutstyr både hjemme og på
hytta. Det var stor interesse for å lære mer om brannsikkerhet. MSH retter en
stor takk til mannskapene fra brannvesenet i Nord-Aurdal og på Ryfoss som
stilte med henholdsvis tilhenger full av supert kursutstyr og med den lokale
brannbilen.
MSH stilte med gratis pølser til de som møtte opp.
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VEINAVN OG ADRESSE
Alle hytter i Vestre Slidre kommune har
fått en egen veiadresse. I løpet av høsten
har kommunen satt opp veiskilt på
Syndin. For at man lettere skal finne
fram til din hytte, skal alle hytter merkes
med husnummer. Kommunen sendte i
sommer ut informasjon om dette. De
som ønsket, kunne bestille
husnummerskilt hos kommunen. Vestre Slidre kommune
skriver på sine nettsider at alle som har bestilt
husnummer hos dem, skal ha mottatt disse pr. post på
hjemmeadressen. Har du ikke bestilt hos kommunen, kan
du kjøpe nummerskilt og sette opp selv. MSH anbefaler
alle å sette opp husnummer snarest mulig. Skulle du
trenge lege eller annen assistanse en dag, er det enklere å
finne fram til en veiadresse enn til «den brune hytta med
røde skodder til venstre oppe i lia…». Vang kommune
var tidligere ute, så der har det hengt husnummer på hyttene en stund allerede.
SKILØYPER.
Årets skisesong har fått en sein start. I skrivende stund er det dessverre ikke mye
snø på Syndin. Men mannskap fra Vestfjelløypene og Grindafjell løypelag er
klare til å lage flotte skiløyper så fort det blir snø. Det er en utfordrende jobb, og
å nyte fjellet i gode løyper setter vi stor pris på. Vestfjelløypene kjører løyper fra
Syndinstøga og sørover. De har blant annet ansvar for midtløypa og løypene
langs vannet og sørover til Lehovd. Grindafjell løypelag kjører løypene
nordover, og har ansvar for løypene mot Høljesyndin og rundt Nordre Syndin.
Løypelagene har innledet et samarbeid om å kjøre løypene i hver sine områder.
Det er en god utvikling. Den eldste løypemaskinen til Vestfjelløypene leies av
Grindafjell løypelag. Til glede for oss på Syndin har Grindafjell løyepelag valgt
å stasjonere denne på Syndinstøga. Det øker mulighetene for å få kjørt løyper
tidligere på dagen, noe vi vet at mange har etterlyst. Midtre Syndin
hytteeierforening støtter begge løypelagene økonomisk, og vi oppfordrer alle,
både hytteeiere og fastboende, til å bidra økonomisk til løypelagene. En
representant fra Midtre Syndin Hytteeierforening er valgt inn i styret i
Grindafjell løypelag. Vi ønsker et godt samarbeid med begge løypelagene.

AKTUELLE REGULERINGSPLANER
Det jobbes med flere reguleringsplaner i vårt område. Det er allerede godkjent et
stort antall hyttetomter som ikke er bebygd. Dette gjelder blant annet på

www.syndinposten.no

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening

oversiden av stølsvegen ved Lostøl. Dessuten er det regulert et område som enda
ikke er påbegynt nord for Kviensyndin som heter Syndislie. Dette er en del av
Grindafjellprosjektet i Vang. I tillegg er det ganske mange tomter som er ferdig
regulert og godkjent fordelt utover på hele vårt område, innimellom det som
allerede er bebygd.
Men selv om det allerede er et stort antall godkjente tomter, jobbes det mye nye
reguleringsplaner. I november la Vestre Slidre kommune ut reguleringsplan for
området Hagastøl til første gangs offentlig ettersyn. Vi vet at det jobbes med en
plan om fortetting på Sandodden og en plan om fortetting ved Grythestølen.
Det jobbes med å regulere skiløypa langs Midtre Syndin til turløype sommer og
vinter. Kommunen ønsker å opparbeide en trase som kan brukes til sykkel,
barnevogn og lignende om sommeren og tidlig skiløype om vinteren. Dette
kommer inn i reguleringsplanene etter hvert som de legges ut.
Midtløypa fra Syndinstøga og til Lostøl blir også tatt med i reguleringsplanene.
Midtre Syndin Hytteeierforening har jobba og vil fortsatt jobbe for å sikre denne
traseen.
Midtre Syndin Hytteeierforening gir innspill til reguleringsplaner. De som er
direkte berørt av en plan, får informasjon direkte fra kommunen om planen og
har anledning til å gi innspill. Vi oppfordrer alle berørte til å gi innspill.

Skilt til Jettegryter
mellom Midtre og
Søndre Syndin.
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Årsberetning 2016
-foreningens 14. arbeidsår
Organisasjonsnr.: 913 514 866.

Styret har bestått av:
Ole Johan Stokstad - Styreleder
Lars Mørk – Nestleder
Jan Midthus
Odd Einar Reseland
Cille Jacobsen
Tone Kristiansen
Det har vært avholdt 5 styremøter.
Årsmøte ble avholdt på Syndinstøga langfredag, 25. mars 2016, med 17
medlemmer tilstede.
Kjøp av hjertestarter
Styret beslutta å kjøpe en hjerstestarter. Vi inngikk en avtale med Syndinstøga
om at den kunne plasseres der. På markedsdagen ved Syndinstøga 17. juli 2016
ble hjertestarteren plassert ved siden av inngangsdørene til Syndinstøga. Vestre
Slidre Sanitetsforening har støtte kjøpet av hjertestarteren med 5 000 kr!
Markedsdag
I forbindelse med markedsdagen ved Syndinstøga 17. juli hadde vi en stand. Vi
hadde med oss ambulansetjenesten i Valdres som hadde instruksjon i bruk av
hjertestarter og hjerte lunge redning.
Sikkerhetsdag
Fredag 7. oktober (fredagen i høstferien) arrangerte vi sikkerhetsdag på
Syndinstøga. Brannvesenet stilte opp med demonstrasjon av brannslukking og
forebygging av brann, og vi hadde instruksjoner i hjerte og lungeredning med
blant annet bruk av hjertestarteren.
Reguleringsplaner.
Hytteeierforeningen følger med på aktuelle reguleringsplaner i vårt område. Vi
gir uttalelser når styret ser at det er formålstjenlig. Vi har gitt uttalelse til
reguleringsplanen for Hagastøl. Vi har også hatt møte med kommunen med tema
om midtløypa.
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Vestre Slidre Hytteforening
Vi er med i Vestre Slidre Hytteforening (stifta 2013) som er en paraplyforening
for hytteeierforeninger i Vestre Slidre. Vi har vært representert på årsmøte i
VSH. VSH jobber med saker som er av interesse for alle hytteeierne i
kommunene. Vår nestleder Lars Mørk sitter i styret i VSH. Vi videreformidler
informasjon fra VSH.
Skiløyper
Vi var representert på årsmøtene i Vestfjelløypene og i Grindafjelløypelag.
Hytteeierforeningen har støttet Vestfjelløypene med kjøp av to nye andeler på til
sammen 8 000 kr. og Grindafjell løypelag med 8 000 kr. Odd Einar Reseland
sitter i styret i Grindafjell løypelag.
Økonomi.
Det var 116 medlemmer som betalte kontingenten i 2016, mot 112 i 2015. Vi
hadde budsjettert med 120.
Det ble et underskudd på 7 761,34 kr. i 2016.
Vi takker de som har valgt å gi sin grasrotandel til MSH!
Budsjettpostene stemmer ikke helt med budsjettet vi presenterte på årsmøte, da
overgang til Styreweb også betyr ny kontoplan.
Administrasjon
Vi benytter Styreweb. Der er medlemsdatabasen vår og regnskapet. Det
forenkler våre rutiner med utsending av informasjon på e-post og sms,
medlemsregistrering og regnskapsføring.
Informasjon.
Informasjon om foreningen finnes på vår nettside: www.syndinposten.no. Vi
sender ut e-post til medlemmene med aktuell informasjon når vi har noe nytt å
meddele. Vi har også utarbeida en enkel brosjyre om foreningen
Styret takker Syndinstøga v/Randi og Andres for godt samarbeid og veldig god
tilrettelegging i forbindelse med våre arrangement.
Vi oppfordrer våre medlemmer til å sende e-post til ojs@lifi.no om det er saker
de ønsker tatt opp.
10. januar 2017 – styret
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Egenkapital
Konto
2050 Annen egenkapital
Overskudd
Sum egenkapital

Inngående Balanse
Bevegelse
Utgående balanse
60 557
0
60 557
0
-7 761
-7 761
60 557
-7 761
52 795

Inntekter
Konto
3200 Kontingent medlemmer
3410 Tilskudd
3420 Grasrotandelen
3850 Arrangement inntekter
8040 Renteinntekter
Sum inntekter

Bevegelse
34 800
5 000
2 574
6 516
47
48 938

Budsjett i år
Budsjett neste år
36 000
36 000

2 000

3 000
2 000

38 000

41 000

Kostnader
Konto
6000 Skiløyper
6060 Arrangement
6100 Kontingent organisasjon
6800 Kontorrekvisita
6810 IT kostnader
6900 Telefon og telefax
6940 Porto
7100 Bilgodtgjørelse
7770 Bank- og kortgebyr
7790 Andre kostnader
Sum kostnader

Bevegelse
16 000
3 593
6 060
1 448
1 920
1 000
1 650
3 731
510
20 787
56 699

Budsjett i år
Budsjett neste år
16 000
16 000
10 000
7 000
5 500
6 000
1 000
1 500
1 000
2 000
1 000
1 000
1 000
2 500
1 500
500
2 500
3 000
38 000
41 000

Resultat
Konto

Bevegelse

Budsjett i år
-7 761

Budsjett neste år
0

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? – send en e-post til: ojs@lifi.no!
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Aktuelle nettsteder:
www.syndinposten.no
www.syndinstoga.no
www.syndin.no
www.syndin.no/ski
www.valdres.no
www.vestre-slidre.kommune.no
www.vang.kommune.no
www.vestre-slidre-fjellstyre.no
www.avisa-valdres.no

Aktuelle sider på facebook:
Vestre Slidre Fjellstyre
Grindafjell ski
Aktuell Grupper på facebook:
Hytte på Syndin i Valdres
Vestre Slidre Hytteforening

ÅRSMØTE
Midtre Syndin Hytteeierforening
Langfredag, 14. april 2017
Kl. 16.00 på Syndinstøga
Vanlige årsmøtesaker!
Vel møtt!
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