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LEDER
Vi trekkes mot fjellet og til Syndin! Hyttene blir flere og flere, og samtidig blir de dyrere 

og dyrere. Det ser ut til at koronapandemien bare har ført til at enda flere ønsker seg 

hytte.

Men hva er det som trekker oss til fjellet? Hvorfor vil vi ha hytte? Svarene er nok veldig 

forskjellige, og vi setter pris på ulike sider ved fjellet og hyttelivet. Vi har ulike ønsker 

for standard på hytta, og hvordan omgivelsene skal være. Samtidig er det mulig å finne 

en del felles for oss som har valgt å ha hytte på Syndin. Ønsker man for eksempel å stå 

på slalåm, er ikke Syndin det naturlige valget. Vi kan lage en lang liste over hva vi ikke 

har i vårt område som finnes på for eksempel Beitostølen eller i Hemsedal. Men kan 

også lage en lang liste over goder vi har på Syndin, som mangler i mange andre 

hytteområder.

Syndin har forandra seg mye de siste årene, og vil forandre seg i årene som kommer. 

Men hvordan vil vi at Syndin skal se ut om 10, 20 og 50 år? Kommunen er i ferd med å 

sluttføre arbeidet med kommuneplanen sin arealdel. Det tas stadig avgjørelser som får 

betydning for hvordan Syndin vil se ut i fremtiden. Er det en fare for at vi kan ødelegge 

noen av de verdiene som gjør at vi trekkes til Syndin?

Vi har alle et ansvar for å forvalte et 

fantastisk fjellområde, slik at også 

kommende generasjoner kan glede seg over 

og trekkes til Syndin.

Ole Johan Stokstad

Styreleder, Midtre Syndin Hytteeierforening

NB!
Vi tar gjerne imot innlegg / bidrag  
til Syndinposten! 
 ojs@lifi.no 
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Mæææhæææhæææ!

Dugnadsgjengen har i fire år ryddet i vårt område for å hindre gjengroing. I år ryddet de 

igjen på samme område som for fire år siden. Det ser ut som det kreves en kontinuerlig 

innsats for å hindre at trær, busker og kratt får spre seg i vårt område.

Dugnadsgeneralen vår, Mikael Fønhus, har lagt fram noen nye tanker om framtidige 

dugnader for styret i MSH:

Hva om vi organiserer lokale dugnadsgrupper som kan organisere og gjennomføre 

lokale dugnader i sine områder istedenfor en større dugnad hver høst? Han tenker at 

de lokale dugnadene da kan planlegges og kanskje gjennomføres flere ganger pr. år. 

Dette blir kanskje mer effektivt. Flere små dugnader i flere områder er kanskje bedre 

enn en stor dugnad pr. år i ett bestemt område. 

MSH synes ideen er god. Derfor spør vi: Er det noen av dere som kan tenke dere å påta 

dere ansvar for en eller flere lokale dugnadsgrupper for å rydde ditt lokale område mot 

gjengroing?

Interesserte kan ta kontakt med Mikael Fønhus, eller med 

styreleder Ole Johan Stokstad i MSH, ojs@lifi.no.

MSH har også fått informasjon om en geiteeier som leier ut 

geiter i vårt område. Geiter kan hjelpe til med å rydde 

områder for oss. De spiser ganske enkelt opp busk og kratt. 

Med moderne teknologi, kan geitene utstyres med GPS-

klave som hindrer de i å gå i områder der de ikke er ønsket, f.eks. i litt mer tettbygde 

hyttestrøk. I slike strøk kan geitene kanskje komme på kant med en bil eller to, eller 

komme i nærheten av noen som føler seg truet av geiter. Geitene leies ut til en pris pr. 

stk. Hver enkelt hytteeier kan derfor få anledning til å leie en eller flere geiter til dette 

gode formålet. Tenk så koselig når du kan si til barn eller barnebarn at «der går Geitull, 

vår egen geit, og beiter». Eller er det kanskje en av de tre Bukkene Bruse? Interessert? 

Ta kontakt med ojs@lifi.no

Dugnad mot gjengroing – eller vil du kjøpe en geit?





Vi er din lokale total leverandør 

innenfor hyttebygging og restaurering 

til konkurransedyktige priser. 
 
 Vi hjelper deg med å finne den 

perfekte tomt

 Vi tegner, produserer og bygger, 

innenfor dine ønsker og budsjett.

 Vi hjelper deg med alle valg og 

smarte løsninger

 Vi bygger nøkkelferdig med alt

 Vi tegner og skreddersyr kjøkken, 

soverom, garderober osv……..          

alt fra vårt eget møbelverksted.

Hos Tveitabru finnes ingen 

begrensninger, kun spennende 

løsninger.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig      

prat og et uforpliktende tilbud.

post@tveitabru.no

 Terje Kjøs   95 21 58 85

 Odd Magne Grythe  95 88 87 66

 Eirik W. Lothe   90 53 05 36

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening

7

Da vannstanden i Syndin sank.
De tre Syndinvannene ligger på rekke og rad, og strekker 

seg like mye fra øst til vest som fra nord til sør. Ingen av 

vannene er regulert, og i 1973 ble Nordre og Midtre 

Syndin vernet av Stortinget. Men de tre Syndinvannene 

har ikke alltid sett ut slik de gjør i dag. I dag er Midtre 

Syndin et slags lokalt vannskille, med utløp i to retninger. 

Hovedutløpet er ved Pyttingen, hvor Midtre Syndin 

drenerer til Nordre Syndin, som igjen renner videre ut i 

elva Ala ved Alaosen. Ala treffer Storåne/Begna like ved 

Ala camping. Men Midtre Syndin har også et utløp i 

andre enden via elva Hulja til Søndre Syndin. Fra Søndre 

Syndin renner vannet i Krokåni til Vasetvannet, og derfra 

videre i Sundheimselvi/Vasetåne ned til Strandefjorden, 

like ved der Panoramavegen går opp mot fjellet.

Men før 1690 var Syndinvannene mye større. Det var 

ikke noe utløp ved Alaosen, bortsett fra muligens bare 

en liten flombekk. Alle tre vannene hadde utløp i samme 

retning. Langs deler av Midtre- og Nordre Syndin er det 

fortsatt i dag mulig å se den gamle vannkanten. I 1690 

gravde leilendingen Hallvard Eriksson på gården Tørpe 

en kanal ved dagens Alaosen. Det førte til at 

vannstanden sank, og at Nordre og Midtre Syndin i hovedsak fikk et nytt utløp. Og det ble en 

ny elv, Ala. Kildene sier litt forskjellig om hva som skjedde videre, men det var rettssak og det 

ble bygd en demning ved Ala som ble tatt av flommen. Nå kan vi filosofere over hvordan det 

en gang så ut, da vannstanden var betydelig høyere. Klarer dere å se rester av den gamle 

vannkanten? Og nå bygges det et minikraftverk i Ala, men det påvirker ikke vannstanden i 

Syndin noen ting. Stortingets vernevedtak fra 1973 åpner for en mulig tilbakeføring av alle tre 

vannene til det opprinnelige utløpet via Sundheimseliv/Vasetåni, men det er nok ikke særlig 

aktuelt i dag.





Andres kan hjelpe 
 Jeg har lastebil med kran

 Gravemaskin

 Traktor

 Snøskutertjeneste

 Bortkjøring av kvist
og kvast

Ring 952 43 770

så hjelper jeg deg !

Andres 
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Sjøkabel i Nordre Syndin
I 2004/2005 ble det ført strøm frem til Syndin, og støler og hytter i Vestre Slidre kunne 

koble seg til. Litt seinere ble det også mulig for støler og hytter på Kviissyndin i Vang 

kommune å koble seg til gjennom et samarbeid med Valdres Energiverk og Vang 

Energiverk. Men det har hele tiden vært meningen at Vang på sikt skulle bli selvforsynt 

via sitt eget nett. I september kunne vi lese i Avisa 

Valdres at milepelen var nådd. 1. september var Vang 

selvforsynt i sitt eget nett. Like ved Syndinstøga har 

de to nettselskapene en felles trafokiosk, og kan ved 

eventuelle strømbrudd forsyne hverandre med strøm.

Den nye Strømtilførselen følger i hovedsak Ala, både i 

nedgravd kabel og med luftspenn, opp til Langehage. 

Fra Langehage ble det lagt sjøkabel i Nordre Syndin til 

Kviissyndin.

Den nye strømtilførselen sikrer strømleveransen til 

eksisterende abonnenter, men det legger også til 

rette for større utbygninger. 



Markedsdagen 10. juli 2021
Lørdag 10. juli var det igjen duket for markedsdag på 

Syndinstøga. Dagen opprant med gråvær og regn, til 

dels mye regn, sa meteorologene. Styret i MSH var 

derfor spente på hvordan dagen ville arte seg. 

Vår første overraskelse var at markedet dette året skulle 

holdes på baksiden av Syndinstøga. MSH fikk lov å bruke 

verandaen på hytta Nord som vår base. Derfra hadde vi 

god oversikt over hvem som kom for å være med på 

markedsdagen. Våre første oppdrag ble å lede forvillede 

og desorienterte utstillere til riktig plass. På grunn av det 

kraftige regnet, var vi også en smule bekymret for om 

det i det hele tatt ville dukke opp noen, men det gjorde 

det.

Snart var Moahaugen på plass med spekemat og treak. 

Treak uttales Tre-akk, og er lakris kokt på einerbær. 

Reidar Haugen kom med boller, fat, potter og 

kjerringforlengere. Vikabråten kom med ost og 

treprodukter, og Knut Hålien kom med kniver han har 

laget selv. Vi så Mary Kay kosmetikk, flere 

spekematprodusenter, og tilbydere av «lopper»

www.syndinposten.no
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Til tross for regnet, strømmet det på med 

besøkende. Selv tok vi en tur og handlet saueskinn 

hos Skattebu gard, vi så på kikkerter fra Vaking, vi 

kjøpte vidunderlig god håndlaget sjokolade fra 

Sjokoladenoter, og jammen var det toraderspill 

også i år. Flere gjester uttrykte forvirring over hvor 

markedet var, og mange trodde det hele var avlyst 

på grunn av regnet. Misforståelsen ble oppklart 

etter hvert, og de «villfarende» ble ledet til rett 

sted. Vi observerte til og med selveste 

byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen, som 

hadde sikret seg en godbit fra markedet.

På Syndinstøga kunne man få kjøpt kaffe, kakao 

og god mat. De som satt ute under teltet som var 

satt opp for anledningen, kunne få med seg 

bandet Young Rebels som spilte. Regnet øste ned 

og vi ble gode og våte i løpet av dagen. Men 

utstillerne flest var fornøyd. De hadde hatt et godt 

salg til tross for været, og kommer gjerne tilbake til 

neste år.

www.syndinposten.no

Inger A. Hovengen
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skaper trivsel
Skrautvålsvegen 33 – 2900 Fagernes – Tlf. 613 57 700
Åpent: Mandag-torsdag 10.00-18.00, fredag 10.00-19.00 og lørdag 10.00-16.00

BAKKEN & BAKKEN A.S
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MØTE I VESTRE SLIDRE HYTTEFORENING 
02.10.2021
Styret i Midtre Syndin Hytteeierforening (MSH) får stadig spørsmål om hvorfor vi er 

medlem av Vestre Slidre Hytteforening (VSH). Hva får vi igjen for det? Og er det i det hele 

tatt noe vits for oss å være med der? Syndinposten har derfor fått være flue på veggen 

på årsmøtet i VSH. Dette er noen av sakene VSH jobber med.

Først litt bakgrunnsinformasjon: Vestre Slidre Hytteforening (VSH) ble stiftet i 2013 som 

en «paraply-organisasjon» for alle de lokale hytteeierforeningene i Vestre Slidre. VSH 

representerer alle de 26 lokale hytteforeningene i Vestre Slidre i saker som behandles i 

kommunestyret, og som har betydning i vårt område. En av disse lokale foreningene er 

vår forening, MSH. I tillegg representerer de Vestre Slidre inn i Valdres Hyttefoum. Her 

har Etnedal valgt å stå utenfor, men de andre lokale lagene er representert på følgende 

måte: I Sør-Aurdal er det 10 lokale hytteforeninger som er med, i Nord-Aurdal er 27 

lokale hyttevell med, i Øystre Slidre er det 13 lokale hyttevell med, og i Vang 14 

hytteforeninger. 

VSH representerer altså alle de lokale hytteforeningene i Vestre Slidre inn i kommunen. 

Når viktige avgjørelser skal tas i kommunen, er det VSH som er høringsinstans og som 

forhandler direkte med kommunestyret. Skal kommunestyret behandle saker som angår 

vårt lokale område på Midtre Syndin, innhenter de råd og synspunkt hos MSH. Vår 

forening blir også invitert med på befaringer i vårt område, f.eks. når det gjelder ny 

kommunedelplan og arealplan i kommunen. Dette er en overordnet plan for hvordan 

kommunen ser på saker som for eksempel fortetting i eksisterende hytteområder, om 

det skal åpnes for utbygging av nye områder, om man skal ha en lokal fjellgrense, og 

hvor den grensen i så fall skal 
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Gjennom vårt medlemsskap i VSH får vi altså rett til å uttale oss til kommunen i saker 

som angår vårt område i langt større grad enn om vi står utenfor dette fellesskapet. VSH 

er vårt talerør inn i kommunen, og kommunen trenger bare å forholde seg til en 

forening, VSH, og ikke 26 forskjellige lokale foreninger som alle har sine syn på saker 

som kommunen behandler.

Den viktigste saken som ble behandlet da møtet fant sted i høstferie, var forslag til ny 

kommunedelplan i Vestre Slidre. Den omhandler hvordan kommunen ønsker å ha det i 

vårt område framover. Hvor mye skal det fortettes? Skal man kunne bygge på myr? Hvor 

nært vannet får man lov å bygge? Hvor skal skiløypene gå hvis det fortettes? Skal noen 

områder vernes? I disse spørsmålene har VSH kommet med en høringsuttalelse etter å 

ha snakket med alle de berørte lokale foreningene. VSH har blant annet fremmet forslag 

om totalforbud mot bygging på myr, og innføring av en 100 meters grense for nybygg i 

strandsonen langs Syndinvannene.

Årsberetningen til VSH viser at de dette året blant annet har jobbet med stisatsning, og 

VA-plan (vann- og avløp), som nå ligger nede i påvente av en mer konkret og omfattende 

plan fra kommunen. Det rapporteres om gode erfaringer med helsetjenester for 

hyttebrukerne i Vestre Slidre. Dette er viktig for oss med tanke på at noen hyttebrukere i 

større grad vil trenge lokale helsetjenester også når de er på hytta. Under pandemien 

har de bl.a. hatt god erfaring med videokonsultasjoner.

Årsberetningen viser også at VSH har jobbet med bedre teledekning i våre 

hytteområder. Vi på Midtre Syndin har fått bedre teledekning etter at vi fikk ny telemast 

ved Nørre Gilen, men slik er det ikke i alle hytteområder. God teledekning aktualiseres 

også av helserelaterte spørsmål som nevnt ovenfor. 

MØTE I VESTRE SLIDRE HYTTEFORENING 02.10.2021
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Regnskapet viser at VSH har god økonomi. Dette gjør at VSH bl.a. kan gi støtte til de 

lokale hytteeierforeningene. Det ble bl.a. nevnt en konkret sak der VSH hadde garantert 

for en lokal forening i en rettstvist med en av grunneierne. Saken ble avgjort med forlik.

Andre saker de har jobbet med er plansaker i kommunen. Det er bl.a. foreslått å lage en 

ny slalåmbakke og et hotell på Vaset, men VSH ønsker ikke at det lages nye ting som 

utkonkurrerer det som allerede eksisterer. Undersøkelser viser at hytteeierne på Vaset 

ikke ønsker at Vaset skal bli et nytt Beitostølen. Det er et ønske om at Knippesetvegen 

flyttes. Da mener VSH at det er viktig at området som frigjøres når / hvis veien flyttes, 

frigjøres til friområde og ikke til industri.

Hytteeiere på Vaset ønsker seg en gruslagt sti rundt Vasetvannet, men Vasetvannet er 

privateid av to grunneiere, og de ønsker ikke at det opparbeides en slik sti rundt vannet. 

VSH vil fortsette å snakke med kommunen om dette, for VSH og den lokale foreningen 

er av den oppfatning at det er trafikkfarlig å gå langs veien rundt Vasetvannet. Det blir 

også sikrere for turgåere hvis man kan få anlagt en sti.

VSH har også kommet med innspill til kommuneplanen. VSH har foreslått og jobber for 

at det blir innført en fjellgrense i vårt område. Den foreslåtte fjellgrensen omfatter 

området fra Fiskeløyse, over Syndisfjellet og Rennefjell. Det er også foreslått en 

tilsvarende fjellgrense på Ålfjell. Foreløpig har bygging over denne grensen blitt avvist av 

kommunen. 

Klima og miljø står ikke på dagsorden nå, men VSH har foreslått et totalforbud mot 

bygging på myr, samt en 100 meters byggegrense mot vann.   VSH har også bedt om 

strengere miljøkrav til utbyggere. Veibygging (i utbyggingsområder) fører til erosjon i 

landskapet, og myrer blir lagt i rør. Utbyggere bør kunne legge fram et miljøregnskap.

MØTE I VESTRE SLIDRE HYTTEFORENING 02.10.2021



Sommeråpent 
27.12.2020 - 03.01.2021

3. Juledag 11.00 - 18.00
28/12. 11.00 - 18.00
29/12. 11.00 - 18.00
30/12. 11.00 - 18.00
Nyttårsaften 11.00 - 16.00
*Nyttårsfeiring  med middag

19.00 - 02.00
31.12. Gila Pub 21:00 - 02:00
1.Nyttårsdag 13.00 - 18.00
2/1. 11.00 - 18.00
3/1. 11.00 - 18.00
*Påmelding gjøres til 
post@syndinstoga.no
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Når det gjelder utbygging, er det planlagt nye 

områder på nedre Høyset, samt en stor utbygging på 

Knippeset og Veståsen. Der er det beiteområder. Det 

er også planlagt nye høystandardhytter sør for Sørre 

Syndin, der skiløypene går nå. Blir dette 

gjennomført, bygges det på myr, og dessuten i et 

område der det er fare for flom. 

Det er også planlagt utbygging på Ulset: 20 tomter 

på myr som ønskes gjennomført på grunnlag av den 

gamle arealplanen fra 2004. Det er derfor viktig at 

VSH står på, men vi må også innse at vi ikke kan få 

igjennom alt. 

Videre framover vil VSH jobbe videre med disse 

sakene:  

 Kommunedelplan

 VA-plan

 Veier

 Stiarbeid

 Helse på hytte (ikke nå)

 Verdier

 Digital løsning /CRM for hytteeierforeningene. 

Sette søkelys på hva det kan gi.

Geir Hansen fra Kvislasyndin ble valgt til ny leder av 

VSH. Bjørn Mathiesen ble takket av som leder. 

Alt dette har vår lille forening mulighet til å være 

med å påvirke gjennom vårt medlemskap i Vestre 

Slidre hytteforening. Kommunen lytter til VSH, og vi 

får være med på befaringer med kommunestyret 

som vi ikke hadde fått uten VSH. VSH bidrar til å være 

en stemme inn i kommunen, som vi ellers ikke ville 

hatt. Derfor synes styret i MSH at det er vel anvendte 

penger å være med i VSH.

Bjørn Mathiesen har vært styreleder i 
Vestre Slidre Hytteforening helt fra 
stiftelsen i 2013 og frem til han ble 
takket av på årsmøte 2. oktober i år.

MØTE I VESTRE SLIDRE HYTTEFORENING 02.10.2021



Vi ønsker deg velkommen til møtesplassen «I hjarta tå Valdres»!

Med ambisjoner om mest mulig lokale råvarer til høy kvalitet og en hjertevarm 

atmosfære, så ønsker vi at Syndinstøga skal være sted for alle.

Vi tilbyr:

-Kafe

-Dagligvarebutikk «Snarkjøp»

-Pub

-Selskapslokale

-Overnatting

-Catering

-Take Away

-Hytteservice

-Ved/Propan

-Sesongsarrangementer

-Konserter

I hjarta tå Valdres - syndinstoga.no

 www.syndinstoga.no

 post@syndinstoga.no

 Midtre Syndin 1, 2973 Ryfoss

 404 12 843

Med ambisjoner om mest mulig lokale råvarer til høy kvalitet og en 

hjertevarm atmosfære, så ønsker vi at Syndinstøga skal være sted for alle.

Vi tilbyr:

 Kafe

 Dagligvarebutikk «Snarkjøp»

 Pub

 Selskapslokale

 Overnatting

 Catering

 Take Away

 Hytteservice

 Ved/Propan

 Konserter

 Sesongsarrangementer

ÅPNINGSTIDER VINTER 2022

Romjulen 27. Des 2021- 2. Jan 2022 

Vinterferie 18. Februar - 6. Mars

Påske   8. April - 18. April

For mer informasjon om åpningstider 
kontakt oss på: www.syndinstoga.no

Syndinstøga finner stadig på 
arrangementer!

 www.facebook.com/syndinstoga/
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ÅRSMØTET 2021
Årsmøtet i Midtre Syndin Hytteeierforening (MSH) 

ble avholdt 24. juli på Syndinstøga. I tillegg til 

styret, møtte 14 medlemmer opp på årsmøtet. Vi 

antar at det var det fine, varme sommerværet 

som trakk flere til utendørs aktiviteter enn til et 

årsmøte inne på Støga. Protokoll fra årsmøtet er 

publisert tidligere, men for de som ikke har fått 

med seg denne, tar vi med et lite utdrag av saker 

som ble diskutert på årsmøtet:

Årsberetning og regnskap ble gjennomgått og 

godkjent. Regnskapet viser økte utgifter til 2 

utgaver av Syndinposten. Dette oppveies av økte 

inntekter fra annonsesalg, og gir et overskudd på 

2 000 kroner. 

Årsberetning ble gjennomgått av Ole Johan 

Stokstad. Styret bekreftet at spørsmålet om gjeninnføring av sommerkort er tatt opp 

med veilaget uten at det medførte noe resultat. Styret jobber videre med saken. 

Spørsmål om vinterparkering: parkeringsplassene ved containerne ved Syndinstøga er 

ikke forbeholdt dagsturister og de som skal ha scooter-transport. Syndinstøga har tilbudt 

Veilaget å disponere plassen, forutsatt at de brøyter den. Veilaget vil ikke ta denne 

kostnaden, men man kan parkere der ved å betale et frivillig bidrag til Syndinstøga for å 

dekke kostnadene til brøyting.

Veilaget: Styret blir orientert om Veilagets kostnader. Andre innspill fra årsmøtet 

angående vei: Veien har blitt mye bedre, men den oppleves mye dårligere fra Lo-støl og 

sørover. Salt på veien hindrer støv. Fartsgrenser hjelper ikke. Flere kjører fortsatt for fort, 

til fare for dyr og mennesker langs veien. Styret er innstilt på å ta dette opp med veistyret 

igjen. 

Vestre Slidre Hytteforening (VSH): Spørsmål: Hyttefolk skulle få mer påvirkning på 

kommunen gjennom VSH. Er dette egentlig en forening for Vaset? Styret opplever ikke 

konkurranse mellom de forskjellige hytteområdene i VSH. Vi får bedre innsyn og blir tatt 

med på befaringer i vårt område gjennom VSH. Se egen sak om VSH et annet sted i 

Syndinposten. Årsmøtet ønsker at ordføreren kommer til et av våre møter. Styret tar 

dette til etterretning.

Årsmøtet 2021
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Skiløyper og økonomi: MSH støtter begge løypelagene økonomisk, og 

oppfordrer alle medlemmer til å verve flere medlemmer til MSH

Budsjett: Ble tatt til orientering av årsmøtet.

Valg: Valgkomiteen, Hege Gry Solheim og Ole Johan Eilertsen, innstilte på at det gamle 

styret fortsetter. Årsmøtet tok valgkomiteens innstilling til etterretning. Styret, revisor og 

valgkomite ble gjenvalgt. 

Andre saker fra årsmøtet:

Kommunedelplan. Planen var ute på annen gangs 

høring. Frist for innspill til kommunedelplanen var 

26. august. Frist for innspill til planen til VSH var 10. 

august.  

Fjellgrense: En fjellgrense blir ikke det samme som 

markagrensen i Oslo siden en fjellgrense vil være 

kommunal. Markagrensen er statlig (regulert ved 

lov). Styret tror det blir vedtatt en fjellgrense, men at 

dette ikke er noen garanti for at det ikke kommer 

nye hytter ovenfor fjellgrensen.

Byggegrense mot vann: MSH foreslår en grense på 

100 meter. Kommunen ønsker en grense på 50 

meter. Statsforvalteren går inn for en 100 meters 

grense. Flere tomter på myr samt tomter 50 meter 

fra vannet er allerede godkjent.

Å bygge på myr: Diskusjon om hva som er myr og 

hva som ikke er myr.

Fortetting: Bygge ut de områdene som er, og ikke bygge så tett som på Vaset. 

Veien langs vannet ble diskutert. Nå har veien grodd igjen og synes ikke lenger som et 

sår i landskapet. Det er ønskelig at kommunen legger ut klopper og lager en sti. 

Miljøhensyn og bevaring av fugleliv kan være årsak til at sti /vei ikke videreføres. Veien 

brukes som grunnlag for skiløype. Årsmøtet støtter en forsiktig utbygging av veien langs 

vannet

Verdigrunnlag: Vi bør ha en diskusjon om verdigrunnlag på Syndin. Hvilke verdier vil vi 

legge til grunn for utvikling? Kan vi få noen som kan komme med innspill? 

Arrangement bør videreføres (men har vært vanskelig å gjennomføre nå pga. korona).

Årsmøtet 2021



Vi er din lokale total leverandør 

innenfor hyttebygging og 

restaurering til 

konkurransedyktige priser. 
 
 Vi hjelper deg med å finne den 

perfekte tomt

 Vi tegner, produserer og bygger, 

innenfor dine ønsker og budsjett.

 Vi hjelper deg med alle valg og 

smarte løsninger

 Vi bygger nøkkelferdig med alt

 Vi tegner og skreddersyr 

kjøkken, soverom, garderober 

osv. . . .    alt fra vårt eget 

møbelverksted.

Hos Tveitabru finnes ingen 

begrensninger, kun spennende 

løsninger.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig      

prat og et uforpliktende tilbud.

post@tveitabru.no

 Terje Kjøs        95 21 58 85

 Odd Magne Grythe  95 88 87 66

 Eirik W. Lothe       90 53 05 36

www.tveitabru.no


