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Leder 

Vestre Slidre kommune har høye mål om å være en attraktiv hyttekommune. 

2017 har vært et år hvor vi som hytteeierforening har vært synlig med oppslag i 

lokalavisa. Vi har stilt flere konkrete spørsmål til kommunen (ved politikerne), 

som de enda ikke har besvart (leserinnlegg i avisa Valdrs 13.07.2017). Det er 

lett for kommunen å holde festtaler, og de vil gjerne lokke nye hytteeiere til 

kommunen. Men når det gjelder å lytte til eksisterende hytteeiere, opplever vi at 

det er stor avstand mellom festtalene og virkeligheten. 

 

Det er ikke bare oss hytteeiere kommunen helst ikke lytter til, vi ser også at de 

gjør kreative forsøk på omgås innspill fra fylkesmannen til reguleringsplaner. 

 

Det er lett å forstå at hyttebygging er en viktig næring for kommunen. Samtidig 

er det viktig å gjøre noen grunnleggende valg. Det som skjer nå, er avgjørende 

for hvordan Syndin og andre fjellområder i Vestre Slidre skal se ut om 5, 10 og 

50 år. 

 

Vi tror at vi som bruker Syndin har noen viktige innspill til de som skal fatte 

vedtakene som vil avgjøre hvordan Syndin skal se ut i fremtiden. Samtidig tror 

vi også at det er avgjørende viktig å lytte til, og ikke minst følge, innspill fra 

fylkesmannen. 

 

Vi vil derfor utfordre kommunen til dialog, og til å besvare våre spørsmål. 

 

Som hyttefolk og brukere av Syndin ønsker vi å bidra til en positiv og 

fremtidsretta utvikling av Syndin. Vi ønsker en god relasjon til kommunen og 

lokalbefolkningen! 

 

Ole Johan Stokstad 
Styreleder, Midtre Syndin Hytteeierforening 

 

 

Syndinposten 

Ansvarlig utgiver er Midtre Syndin Hytteeierforening 
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Stidugnad 

Lørdag 6. oktober 2017 arrangerte 

Midtre Syndin Hytteeierforening 

stidugnad på stien mellom Soleikrostølen 

og Svult. Denne stien gjør at det er mulig 

å få til en rundtur på sykkel rundt Midtre 

Syndin. Samtidig er det også mulig å få 

til en rundtur på sykkel fra 

Grønsennhøgda forbi Ormestadstølen 

(traseen for Valdresrittet), før Svult ta ny 

sti over til Soleikrostølen og tilbake 

langs Søndre Syndin (og enten til 

Viksyndin eller over til Nørre 

Trollhovd). 

  

Skiltingen av denne stien er en del av et 

større prosjekt om enhetlig skilting av 

turstier som i Vestre Slidre koordineres 

av ei dugnadsgruppe i Vestre Slidre 

Hytteforening. 

  

Det møtte opp nærmere 20 stykker, alle 

sammen med mye erfaring fra bl.a. egne 

hytter noe som gjorde organiseringen 

svært enkel. Selvdrevne grupper la i vei 

med diverse egnet redskap som spett, 

spade, hakke, klippesakser og motorisert 

kvistrydder. 

  

Etter dugnaden var det fyr på bålpanna, 

stor misjonskjele med godt kildevann til 

te, kaffe og varm saft. Pølser med 

tilbehør var serveringsklart fra 

sjefskokken! 

  

Klar høstluft med sol og fantastiske 

farger i et område med vid utsikt gjorde 

formiddagen til en god, sosial 

opplevelse hvor du kommer hjem i godt 

humør og med litt god samvittighet for å 

ha bidratt til et skikkelig løft for stien fra 

Søre Syndin til Svult slik at barn og 
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voksne neste år får enda bedre turopplevelse. 

 

Styret i Midtre Syndin Hytteeierforening er stolte av at dugnadsånden fortsatt 

kan vekkes til live på Syndin! 

 

Avisoppslag om bærekraftig hyttebygging 

Lørdag 1. juli 2017 hadde lokalavisa i Valdres 

et oppslag om reguleringsplaner og 

utviklingen på Syndin. Vi fikk komme til orde 

med vårt syn på utviklingen. Ordføreren fulgte 

opp med et innlegg lørdag 8. juli om 

bærekraftig hyttebygging, med spesielt fokus 

på Syndin. Styret i Midtre Syndin har svart 

med et innlegg som stod på trykk i Valdres 13. 

juli. Vårt innlegg kan leses på vår nettside; 

www.syndinposten.no Vi har ikke fått noe 

svar på de spørsmål vi stiller til kommunen i 

vårt innlegg. 

 

Endring av priser på Stølsvegen 

Fra og med inneværende vintersesong (01.11-01.05) er det nye priser for kjøring 

på stølsvegen. En tur gjennom bommen om vinteren koster nå 100,- kr. Samtidig 

er parkeringsavgiften tatt bort. Om sommeren koster en bompassering fortsatt 

60,- kr. Samtidig har veilaget avviklet ordningen med sommerkort. Årskortet 

koster fortsatt 2 500,- kr. Kommunen har godkjent de nye takstene. 

Hytteeierforening klagde på kommunens godkjennelse. Spesielt har vi reagert på 

at ordningen med sommerkort har falt bort. Mange kjører mye gjennom 

bommen om sommeren, men lite om vinteren. Prisen på årskortet tilsvarer over 

40 turer om sommeren. Kommunen avviste vår klage, da de mener at sesongkort 

ikke er noe kommunen trenger eller skal blande seg borti (de mener kommunen 

bare skal godkjenne prisen for enkeltpasseringer). Det er en merkelig 

begrunnelse, sett i lys av at det i Veglova § 56 står «Med samtykke frå 

kommunen kan det krevjast bompengar for ferdsel på privat veg. Kommunen 

skal òg fastsette storleiken på avgifta og kan sette vilkår om bestemt bruk av 

avgiftsmidlane». Stølsvegen Høyme – Syndin – Strø har sammen med 

Kvislavegen i flere år hatt de høyeste avgiftene. Det er mulig å kjøre flere veier 

til Syndin om sommeren, som er rimeligere enn å kjøre gjennom bommen ved 

Høyme. Kjører man for eksempel via Vaset koster det 50,- kr per tur, og omtrent 

like langt når du kommer sørfra. Vil du ha variasjon kan du for eksempel kjøre 

Trilladbakken og samtidig handle på Ærlighetens marked på vei opp til fjellet. 

 

 

http://www.syndinposten.no/
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Turbeskrivelse: Gråkampen - 1595 moh 

For mange av oss er turene til 

Grønnsennknippa og Gilafjell med 

Nosakampen og Kruk kjente og kjære turer på 

Syndin. Men et turmål som er litt lenger vekk, 

men med utsikt mot søndre del av Midtre 

Syndin er Gråkampen.Gråkampen er en del av 

Storlifjell. Gråskarvet er det høyeste punktet 

på Storlifjell med 1731 moh. Gråskarvet kan 

vi beskrive en annen gang. Gråkampen har i 

flere år vært et av turmålene til Vestre Slidre 

Fjellstyre. Turen er beskrevet i appen outtt, 

turbøker og av Vestre Slidre Fjellstyre. Det 

skal være mulig å gå fra Kvitehaugen til 

Gråkampen, men det har ikke undertegnede 

prøvd enda. Det er derimot en fin tur å gå fra 

Halvorstølen ved Svenskefjorden. 

Fra Syndinstøga, følg Midtre Syndin sørover, 

videre Johmsvegen sørover langs Søndre 

Syndin og videre til Preststølkrysset. Ved 

Preststølkrysset sving til høyre og følg 

Lehøvdvegen. Videre til t-krysset med 

Haugerudvegen, ta så til høyre. Følg 

Haugerudvegen og videre Jaslangvegen 

gjennom stølslaget Nørre Trollhovd, forbi p-

plassen ved Grønsennknippa og forbi 

Jaslangen. Veien kommer så ned til 

Svenskefjorden, her er det et kryss, ta til høyre 

inn Grunkevegen. Turbøkene anbefaler ulike 

parkeringsplasser og utgangspunkt for turen. 

Undertegnede anbefaler å kjøre forbi første 

avkjøring til Halvorstølen (som er 1,5 km etter 

krysset). Parker enten ved andre avkjøring til 

Halvorstølen eller grustaket noen hundre 

meter lenger inn. Start turen med å gå gammel 

stølsveg nordvestover mot Halvorstølen. Rett 

før de første husene, ta opp til venstre. 

Det er mange sauestier, men i 2017 var det noen turmålsmerker langs stien. På 

vei mot toppen er det flere dyregraver langs stien. På veien oppover er det også 

mulig å leite etter hula til Hulabakken. Hulabakken var en fredløs mann som 

gjemte skatter i området. Sagnet om Hulabakken er spennende og kan leses i 

Audun Myrvold sin bok Skatten i vestfjellet. Audun Myrvold skriver også om 
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Hulabakken og tur til Gråkampen i boka Turer i Valdres. I appen Outtt er det 

også historie om Hulabakken. Bilturen fra Syndin til Gråkampen er ganske lang, 

det er mulig å korte inn turen ved å bruke sykkel. Etter en tur til Gråkampen kan 

det være fint med et bad der Buaråne renner ut i Svenskefjorden. Fjellstyret har  

etablert en rasteplass med toalett der Grunkevegen krysser Buaråne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turmål 

Det er mange fine turmål i området rundt Syndin. 

Noen ganger kan det være fint med en gulrot for å 

komme seg ut på tur, og for å finne nye turmål. Vestre 

Slidre Fjellstyre har en ordning med utvalgte turmål 

som kan besøkes, ut fra turmålets vanskelighetsgrad 

får man poeng og oppnår man tilstrekkelig antall 

poeng kan man få et krus (bilde). For informasjon se 

www.vestre-slidre-fjellstyre.no 

 

  

http://www.vestre-slidre-fjellstyre.no/


Syndinposten 
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening 

 

www.syndinposten.no 

Kremtopper 

DNT Valdres har en ordning hvor en kan besøke utvalgte kremtopper spredt 

rundt i hele Valdres og vinne krus ved besøk på tilstrekkelig antall kremtopper. 

Se valdres.dnt.no for info.  

 

En regnværstur på Syndin. 

Ofte har vi «Syndin-vær» der skyene ligger på alle kanter, med et hull i 

skydekket rett over Syndin som gir oss strålende sol. Denne dagen startet med 

strålende sol. Vi pakket en tursekk med niste og litt klær, og la i vei på en «ny» 

rute opp Gilfjellet. Vi hadde sett en sti vi ikke visste hvor førte hen, så kanskje 

var dette en smart vei til Kruk? Vi syklet av sted mot stien vår. Sola brant i 

ansiktet. Snart var vi på vei opp stien. Mens vi gikk der på stien, krøp truende 

skyer over Gilafjellet, og det var regn i dem også. «Pytt, det er sikkert bare en 

liten skur», sa vi til hverandre, og gikk fortrøstningsfullt videre. Landskapet 

bredte seg ut i all sin prakt. Der så vi Bitihorn. Der så vi Sørre Syndin. Sola 

skinte på Svult og vi så fram til at sola snart kom tilbake til oss. Vi begynte å bli 

våte. Regntøy hadde ingen tenkt på, siden det var slik en strålende dag. Det var 

tid for en rast. Vi fant et svaberg vi kunne lene oss mot. Der satt vi i sommer-

regnet og spiste matpakke med varm kakao til. Jo, det var litt koselig. Varme 

klær kom fram fra sekken. De ble brukt som dekke for regnet. Vi begynte å 

fryse litt, og bestemte oss for å vende nesa hjemover igjen før vi ble enda våtere. 

Regnet hadde sett seg ut oss denne dagen…. Det ble rask gange nedover lia. Da 

vi kom oss av sted på syklene, kom endelig sola tilbake. De våte klærne kunne 

tas av og legges tilbake i sekken. Ved broa ved Pyttingen gikk rødstilkene og 

fløytet langs stranda. En flokk hester sto ute i Nordre Syndin og spiste gress, og 

alt var fred og ro. Hva gjør vel en regnskur i ny og ne? Syndin er flott uansett 

vær. 
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Vestfjelløypene 

 

Vestfjelløypene SA er et andelslag som kjører skiløyper 

fra Syndinstøga og sørover mot Søndre Syndin, Lehovd, 

Grønsennknippa og Vaset. Alle som ønsker kan tegne 

andeler i Vestfjelløypene for 4 000,- kr. 

Løypebidrag til Vestfjelløypene kan gis på konto 

2153 09 00239 eller Vipps 85100 

Info om Vestfjelløypene finnes på www.syndin.no/ski 

 

 

 

 

Grindafjell løypelag 

 

Grindafjell løypelag kjører løyper rundt Nordre Syndin 

og mot Grindane. Løypene til Grindafjell løypelag er i 

Vang kommune. 

Info om Grindafjell løypelag finnes på siden Grindafjell 

ski på facebook. 

Løypebidrag til Grindafjell løypelag kan gis på konto 

2146 40 05568 eller Vipps 502613 

 

 

 

 

 

Begge løypelagene legger ut info i facebookgruppa Hytte på Syndin i Valdres og 

status for løypekjøring finnes på https://loyper.net/#syndin 

 

 

Syndinrennet! 

Syndinrennet blir arrangert påskeaften 2018. 

Påmelding fra kl. 12:00. Rennet starter kl. 13:00. 

Midtre Syndin hytteeierforening er stolte av å ha dratt i 

gang dette tradisjonsrike skirennet sammen med Høre 

Røde Kors etter mange års opphold.  

Stor takk til Høre/Vestre Slidre Røde kors hjelpekorps 

som nå driver rennet videre. Møt opp både fastboende 

og hyttefolk!  

http://www.syndin.no/ski
https://loyper.net/#syndin
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Årsberetning 2017 
-foreningens 15. arbeidsår 

Organisasjonsnr.: 913 514 866. 

 

 

Styret har bestått av: 

Ole Johan Stokstad - Styreleder 

Lars Mørk – Nestleder 

Tone Kristiansen – sekretær  

Cille Jacobsen 

Jan Midthus 

Odd Einar Reseland 

 

Det har vært avholdt 5 styremøter. 

 

Årsmøte ble avholdt på Syndinstøga langfredag, 14. april 2017, med 16 

medlemmer tilstede. 

 

Markedsdag 

I forbindelse med markedsdagen ved Syndinstøga 23. juli hadde vi en stand. Vi 

hadde tilbud om kortkurs i hjerte og lunge redning. Stor takk for dyktige og 

fargerike Bjørn Stendebakken, som ga en realistisk innføring i 

hjerte/lungeredning og bruk av hjertestarter - krydret med gode historier fra 

virkeligheten - som virkelig satte livredning i sitt rette perspektiv. 

 

Oppslag i media – fartsgrense og klage 

Vi har satt fokus på utviklingen av Syndin og hvordan området forvaltes, og har 

hatt flere oppslag og leserinnlegg i lokalavisa Valdres i 2017. 

 

Reguleringsplaner. 

Hytteeierforeningen følger med på aktuelle reguleringsplaner i vårt område. Vi 

gir uttalelser når styret ser at det er formålstjenlig. Vi har i 2017 gitt uttalelse til 

reguleringsplanene for Hagastøl og Sandodden. Våre innspill blir i noe grad tatt 

til følge. 

 

Stølsvegen 

Etter forslag på årsmøte i 2017 har vi sendt brev til veilaget med oppfordring om 

fartsgrense på stølsvegen. Vi har ikke fått noe svar, men jobber videre med 

saken. Vi har klaga på kommunens godkjennelse av at sommerkort avskaffes 

som alternativ betalingsform på stølsvegen. 
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Dugnad 

Fredag 6. oktober arrangerte vi dugnad på stien mellom Soleikrostølen og Svult. 

 

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. Hytteeierforeningen har 

støttet Vestfjelløypene med kjøp av to nye andeler på til sammen 8 000 kr. og 

Grindafjell løypelag med 8 000 kr.  

 

Økonomi. 

Det var 121 medlemmer som betalte kontingenten i 2017, mot 116 i 2016. Vi 

hadde budsjettert med 120. 

 

Det ble et overskudd på 997,48 kr. i 2017. 

 

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

 

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 og Syndinposten 

Informasjon om foreningen finnes på vår nettside: www.syndinposten.no. I 2017 

ga vi ut første årgang av Syndinposten som ble sendt alle medlemmer i februar. 

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. 

 

23. februar 2018 – styret  

http://www.syndinposten.no/
mailto:ojs@lifi.no


Syndinposten 
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening 

 

www.syndinposten.no 

Egenkapital    
Konto Inngående Balanse Bevegelse Utgående balanse 

2050 Annen egenkapital 52 795 0 52 795 

Overskudd 0 997 997 

Sum egenkapital 52 795 997 53 793 

Inntekter    
Konto Bevegelse Budsjett i år Budsjett neste år 

3200 Kontingent medlemmer 36 300 36 000 37 500 

3420 Grasrotandelen 2 234 3 000 3 000 

3850 Arrangement inntekter 1 500 2 000 2 000 

8040 Renteinntekter 32   

Sum inntekter 40 066 41 000  42 500 

Kostnader    
Konto Bevegelse Budsjett i år Budsjett neste år 

6000 Skiløyper 1 6000 16 000 10 000 

6005 Trykking Syndinposten 0 0 3 000 

6060 Arrangement 7 845 7 000 8 000 

6100 Kontingent organisasjon 6 630 6 000 7 000 

6800 Kontorrekvisita 1 098 1 500 1 500 

6810 IT kostnader 3 200 2 000 3 500 

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv. 0 0 1 000 

6900 Telefon og telefax 1 000 1 000 1 000 

6940 Porto 2 600 2 500 2 500 

7100 Bilgodtgjørelse 0 1 500 1 500 

7770 Bank- og kortgebyr 609 500 750 

7779 Gebyr betalingsformidling 87 0 150 

7790 Andre kostnader 0 3 000 2 600 

Sum kostnader 39 069 41 000 42 500 

 

  

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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Kremtopp postkasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turmål postkasse 

 

ÅRSMØTE 

Midtre Syndin Hytteeierforening 

Langfredag, 30. mars 2018 

Kl. 16.00 på Syndinstøga. 

Vanlige årsmøtesaker! 

Vel møtt! 


