Utvikling av Synnfjell Øst
Synnfjell Hytteeierforening
Synnfjellspor Løypelag

Hva skal til for å utvikle Synnfjell til en topp hyttedestinasjon på Østlandet?

Hvordan skaper Nordre-Land Kommune grunnlaget for bærekraftig utvikling?
Hva er de viktigste prioriteringene som må gjøres for å lykkes?

I hvilken rekkefølge gjør man tiltak som skaper attraktivitet og vekst i
Synnfjell Øst?

Hytteeierundelsøkelsen

Eksisterende hytteeiere representerer også de valg nye hytteeiere gjør når de skal
velge fjellområdet. (Sendt ut til 488 medlemmer – 285 svar pr. 17 juni)
1. Ranger årstidene dere er i Synnfjellet

2. Hva mener dere er viktig for å velge hytte i Synnfjellet

3. Hva mener du er de 3 viktigste grunnene til å ha hytte i Synnfjellet
4. Har du andre tilbakemeldinger vedr. utviklingen i Synnfjellet?

1. Ranger årstidene dere er i Synnfjellet

Ikke uventet er vinteren overlegen den sesongen folk er mest i fjellet.
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Hva mener dere er viktig for å velge hytte i Synnfjellet
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Har du andre tilbakemeldinger vedr. utviklingen i Synnfjellet?
Flotte og
velpreparert
e skiløyper

Få orden på
vanntilførselen til
hyttene. Internett? Tv
uten parabol?
Skispor om vinteren er
det aller viktigste
tilbudet! Tidlige
skiløyper er viktig for å
profilere seg.

Tidlig skiløype i
Krokhølområdet.
Planer ut
femkilometerløypa.

Rulleskiløype er viktig.
Gangvei langs
fylkesvegen er ikke
viktig hvis stikkveger
bindes sammen

Få på plass offentlig
vann/kloakk nett til
alle og fiber

Langrennsløyper er
super-viktig. Tror
mange ser på
synnfjellet son et
langrennseldorado!

Viktig å få rustet opp
veien.
gode, sikre, måkte og
strødde vinterveier
fra Dokka og opp

Kommune og grunneiere må skjerpe seg.
Trenger skiløyper og sykkelstier av høyeste
kvalitet. God asfalt og rulleskiløype.
Serveringssteder som turmål. Trenger ikke
gruslagt gangvei når man har sideveiene.

Konklusjoner

Ski, ski, ski – Synnfjell er en langrennsdestinasjon og kan bli en fantastisk helårsdestinasjon for
langrenn med rulleskiløype, tidligløyper og gode skispor. Vinteraktiviteter må bygges ut og drift
stabiliseres med solide investeringer og midler
Ved å skilte fjellet godt (turistforeningens standard) gjør man fjellet tilgjengelig, stier og
turmuligheter synliggjøres
Det eksiterende veinettet med sideveier knyttes sammen for gang og sykkelmuligheter.
Fibernett er viktig for å øke attraktivitet og tiltrekke seg unge brukere til fjellet.
Tomteprisene er ikke et hovedkriteria når man velger hytteområdet. Tomteprisene i Synnfjellet kan
økes betraktelig om skitilbudet er godt og man ser en positiv utvikling.

