Synnadalen hyttelag
Styrets beretning 1. januar 2013 - 31. desember 2013
Styret besto inntil årsmøtet 29. juni 2013 av Anne Alvik (leder), Ove Mejlgaard (nestleder),
Solveig Løvaas Hovde, Kjell Kristiansen, Unni Langeland. Varamedlemmer Tom Brataas,
Frithjof Funder, Kjell Kristiansen. Revisor Dag Imsgard, vara Jan-Erik Knutsen. Valgkomité
Live Callin (leder), Gunhild Alvik, Jan Erik Knutsen.
Fra 29. juni 2013 har styret bestått av Anne Alvik (leder), Ove Mejlgaard (nestleder), Frithjof
Funder, Solveig Løvaas Hovde, Kjell Kristiansen, Unni Langeland, Eivind Osnes.
Varamedlemmer Tom Brataas, Arild Eidesmo, Ingvild Svendsrud. Revisor Dag Imsgard, vara
Jan-Erik Knutsen. Valgkomité Live Callin (leder), Gunhild Alvik, Jan-Erik Knutsen.
Styret har hatt styremøter 28. mars, 29. juni, 25. august, 28. oktober. Styret har også arbeidet
i løpende e-postkontakt mellom styremedlemmene (det meste også sendt varamedlemmene),
samt telefonkontakter. Styret har fulgt nøye med på hjemmesiden til Nordre Land kommune
og hatt uformelle kontakter med kommunen. Godt besøkt medlemsmøte på Spåtind Sport
Hotell skjærtorsdag 28. mars 2013, med utkast til høringsuttalelse om kommuneplanen som
hovedtema. Etter møtet felles middag på hotellet for de som ønsket.
Nordre Land kommune holdt åpent møte på Synnfjellporten 7. mars, fra Synnadalen hyttelag
deltok fra styret Anne Alvik, Solveig Hovde, Unni Langeland, samt flere av de øvrige
medlemmene i hyttelaget.
Høringsuttalelse til kommunen 2. april 2013 (også sendt medlemmene): Viktig å sikre
”grønne” arealer, potensialet for fortetting i eksisterende hytteområder er begrenset, viktig å
legge til rette for friluftsliv, sikre god terrengtilpassing ved nybygging, unngå hyttebygging på
myr. Hyttelaget understreker at videreutvikling av turistrettet næring bør konsentreres til
området rundt Synnfjellporten og hotellområdet.
I brev 12. april inviterte kommunen til deltakelse i referansegruppe for det videre
kommunedelplanarbeidet for Synnfjell Øst. Fra Synnadalen hyttelag deltar Anne Alvik, med
Solveig Hovde som vararepresentant. Gruppen har hatt møter 3. mai, 28. juni og 27.
september, det siste møtet også med interessant befaring av kulturminner i Synnadalen.
Synnfjelløypene inviterte til møte i Synnfjellavvoen 28. juli om videre løypekjøring. Anne
Alvik deltok. Som oppfølging inviterte Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag til møte 16. august,
Solveig Hovde deltok. Deretter inviterte Synnfjell Hytteeierforening til møte om løypekjøring
26. august, Anne Alvik deltok. Nytt møte 7. september, Anne Alvik deltok. Møtet oppnevnte
et interimsstyre for løypelag, ledet av Torill Johnsen fra Slugulia Hyttelag. Interimsstyret
inviterte til stiftelsesmøte for Løypelaget 9. november. Anne Alvik deltok, og informerte om
at styret i Synnadalen hyttelag vil avvente eventuell tilknytning til Løypelaget til vedtekter og
økonomiske forhold er mer klarlagt og drøftet i årsmøte i vårt lag.
Hyttelaget sendte 29. november 2013 brev til Nordre Land kommune, med kopi til
Miljødepartementet, Kommunaldepartementet og Oppland Arbeiderblad, der vi advarte sterkt
mot det foreslåtte ”frisleppet” av snøskuterkjøring til fornøyelsesformål. Vi understreket
betydningen av stillhet og ro samt vakker og urørt natur i fjellområdene. Vi skrev også at
protesten ikke gjelder godt begrunnet nyttekjøring. Brevet ble trykt i Oppland Arbeiderblad 3.
desember.

Hyttelagets hjemmeside ble etablert i 2011. Webkamera kom i funksjon i 2013. Ove
Mejlgaard har sammen med Ole Eriksen gjort en stor innsats med hjemmesiden.
Hans og Ragnhild Strømsjordet stiller fortsatt velvillig til disposisjon for våre medlemmer
plass for en stor postkasse på stativ på Nysetra i sommerhalvåret. Post adresseres til eget
navn, c/o Synnadalen hyttelag, Nysetra, 2880 Nord-Torpa.
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