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Sulitjelma Hytteforening – Årsberetning for perioden  
5. april 2012 til 28. mars 2013 

 
Styret: 
På forrige årsmøte dem 5. april 2012, kl 1700 på Skihytta, ble styret i foreningen valgt slik: 
 
Leder  : Tore Okkenhaug   På valg ved årsmøtet i 2014 
Nestleder : Asbjørn Olsen    På valg ved årsmøtet i 2013 
Kasserer  : Kari Paulsen Breimo   På valg ved årsmøtet i 2014 
Sekretær : Arne Kristian Mathisen   På valg ved årsmøtet i 2013 
Styremedlem : Torny Pedersen    På valg ved årsmøtet i 2014 
Vararepr. : Oddbjørn Paulsen og Per Rekkedal Valgt for 1. år 
 
Valgkomité : Kristian Amundsen (leder), Wenche Spjelkavik, Odd A. Lund 
Revisorer : Kari Johansen og Irén Tverrå 
 
I 2012 har det vært avholdt årsmøte med påfølgende medlemsmøte. 
To styremøter før forrige årsmøte, og tre styremøter resten av 2012.  
I tillegg er det avholdt et styremøte siden nyttår. 
 
Medlemmer:  
Foreningen har ca. 300 betalende medlemmer pr dato! 
 
Kontakt med medlemmene: 
Vi minner om hjemmesiden vår: http://www.sulisavisa.no/hytteforening/index.htm 
Siden forrige årsberetninger det pr 10.3.2013 registrert 6134 treff, noe som betyr over 1500 treff siden forrige 
årsberetning. 
 
Gjennom året har vi informert om disse sakene: 
Informasjon angående grunnlag for fastsettelse av dokumentavgift. 
Informasjon om bedrifter som tilbyr brønnboring 
Henvisning til Salten Brann IKS sine hjemmesider. Mht. å finne råd og tips for å unngå brann bl.a. på hytta. 
Oppfordring om fornuftig parkeringskultur med henvisning bl.a. til oppsatte informasjonsskilt. 
Info om at styret skal arbeide for å bedre bredbåndsdekningen. 
Styret oppfordret scootereiere som bedrev ulovlig kjøring om å besinne seg. 
La ut link til Fauske Kommune sine internettsider om motorferdsel i utmark. 
Informasjon om oppgradering av fjell-veien, utvidelse av parkeringsplassene og belysning av disse. 
Varsel om årets årsmøte. 
 
Vår e-postadresse til nåværende sekretær: a-k-mat@online.no 
 
Styrets arbeide: 
Styremøter før forrige årsmøte, se forrige årsberetning! 
 
Fra styremøtene refereres så følgende saker som har vært behandlet: 
 
Styremøte den 9.5.2012: 
Videre utbygging av strømtilbudet:  
Styret vedtok å kontakte Fauske Lysverk for å finne ut av rammevilkår som måtte på plass før arbeide med å planlegge 
fremføring av strøm til øst-sørøst siden av Kjelvatn. 
Bredbånd:  
Vi vedtok på nytt å kontakte Telenor og Ice Net for å finne ut om de hadde utbyggingsplaner for hytteområdene våre, 
før vi event. kontaktet lokale aktører på bredbåndutbygging, som for eksempel NKnett. 
DAB signaler:  
I samråd med SNU (Sulitjelma nærmiljøutvalg) finne ut av utbyggingsplanene for Sulitjelma og hytteområdene ellers.  
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Fjell-veien: 
Info til styret om utviklingen i anbudsutlysingen for oppgradering av fjell-veien. Viktig for styret å få klarhet i hva 
utbyggingen representerer, event. gi innspill der vi har synspunkter. 
 
Innkjøpsavtale:  
Vi bestemte å arbeide videre mot utvalgte leverandører av bl.a. byggevarer for om mulig få etablert samarbeidsavtale 
der medlemmene fikk handle på gode vilkår. 
Brøyterutiner i Grønli: 
Styret vedtok å tilskrive Fauske Kommune for å finne ut om de kunne påta seg brøyting av Avilon-fyllinga ifm. påske, 
for derigjennom bedre parkeringstilbudet for hytteeiere som startet hytteturen der i fra. 
Tapping av Kjelvatnet om sommeren:  
Styret vedtok å kontakte SKS for å finne ut om de kunne legge ut informasjon om nedtappingen til sommeren på 
webkameraet for Kjelvatn. 
 
Styremøte den 28.8.2012: 
Referatsaker: 
Av referatsaker ble saken med strøm nevnt, og vi skulle med basis i noe talldata, som vi skulle få fra Fauske Lysverk, 
drøfte saken på neste møte. 
Vi orienterte om noe kontakt med enkelte leverandører av byggevarer. Byggmakker eller ”Byggern Fauske”, vi har 
flere mulige samarbeidspartnere. 
Mht. brøyting i Grønli så hadde Fauske Kommune svart at det ikke var satt av budsjettmidler for slik brøyting denne 
vinteren. 
Bredbånd: 
Ingen av tidligere nevnte aktører hadde planer om å foreta utbygging av bredbånd i hytteområdene sør for Sulis. 
Styret ble orientert om at det var avtalt møte med NKnett 4. september for avkaringer om event. utbygging. 
Mht. møtet med NKnett, så ble det avholdt med Tore og AK som deltakere fra oss. Konklusjonen etter møtet var at en 
utbygging i selskapets regi var teknisk mulig, men at løsningen samlet sett ville bli for kostbart, så vi skrinla mer 
arbeide på dette sporet! 
Men, så har altså allikevel det skjedd at store deler av hytteområdet sør for Sulis har fått 3G-dekning, noe som 
stemmer med Telenor sitt dekningskart. Se  http://www.telenor.no/privat/dekning/dekning_data.jsp  
Selv om kartet antagelig ikke representerer det sanne bildet, så er dette allikevel en god forbedring. Bra! 
Vinterparkering: 
Tore informerte om befaring han på vegne av foreningen hadde deltatt på ifm. utvidelse av parkeringsplassene, og 
redegjorde for status i arbeidene så langt. Foreningen ber seg forelagt skiltplan som kan drøftes på neste møte. 
Ny belysning ved parkeringsplassene ved Skihytta og Kjelvatnkrysset: 
Vi ble enige om å bruke penger på noen nye lyspunkt, mot at Fauske Kommune overtok driften av disse. 
Vedtak fattet om å benytte inntil 170 000 (!) kroner til formålet. I skrivende stund lyser de opp deler av de utvidede og 
nye parkeringsområdene. Tore tok seg av det formelle og praktiske med samarbeidet mot Fauske Lysverk og 
kommunens tekniske avdeling. 
 
Styremøte den 14.11.2012: 
Strøm øst- og sørøst for Kjelvatn:  
Styret ble orientert om mulige kostnader ved å etablere strømforsyning fra Balmi-elva og innover mot Tjallanesbukta i 
første omgang, et område med 30 – 40 hytter. Vi ble enige om å sende e-post til de som hadde kontaktet oss om 
strøm, og orientere om de tallene vi hadde fått fra Fauske Lysverk. Vi oppfordret samtidig hytteeierne til å gå sammen 
i et ”strømutvalg” som event. kunne samarbeide videre med Fauske Lysverk. 
Parkeringsplassene nok en gang: 
Vi drøftet utkastet til parkeringsskilt, fikk bekreftet at de nye lysene ble satt i drift i november, og at vi skulle 
undersøke om vi kunne søke om momskompensasjon på investeringen i lyspunkt. 
Parkeringsplassen ved Såkikrysset: 
Styret er kontaktet av hytteeiere i ”Såki-nord” som klaget over at denne plassen ikke lengre brøytes. Vi var enige om 
at  utvidelsen av eksisterende parkeringsplasser innover mot Skihytta ikke måtte medføre at parkeringsplassen ved 
”krysset” nå skulle bli ubrøytet. Det samme gjaldt utkjøringen på Ingvaldsenhøyden. Leder skulle undersøke til neste 
møte hvordan dette hang sammen. 
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Bru ved utløpet av Såki: 
Styret ble kontaktet av en av initiativtakerne som hadde vært med å bygge bru over elva i utløpet av Såkivatn. De 
ønsket at hytteforeningen skulle sponse prosjektet med kr 3 000. Styret vedtok å bevilge det omsøkte beløpet 
ettersom dette var ei bru som mange kunne benytte seg av! 
Status arbeidet med nytt båtutsett i Kjelvatn: 
Leder orienterte om at reguleringsplanen var vedtatt, og at forventet anleggsstart vil bli ettersommeren 2013. 
Vei og oppstillingsplasser besørges av Statskog, og båtutsettet besørges av SKS Produksjon. 
Innkjøpsavtale: 
Styret vedtar å undersøke bruk av betalingsgiroer med kvitteringstrykk, dette som dokumentasjon på medlemskap 
ifm. kjøp av bl.a. byggevarer fra samarbeidende foretak. Når dette er avklart følges potensielle samarbeidspartnere 
opp på nytt. 
DAB-tilbud i Sulitjelma og tilhørende hytteområde: 
Leder orienterte om at man er blitt orientert om at DAB-signaler skal legges ut i løpet av 2015. Vi vedtar å legge denne 
informasjonen ut på hjemmesiden. 
Eventuelt: 
Av saker her nevnes kort at vi skal følge opp saken med brøyting av deler av Avilonfyllingen, informere avisene om 
etablering av nye lys ved de utvidede parkeringsplassene, samt mulig flytting av veibommen bort til garasjen ved 
Skihytta.  
Videre drøftet vi at det var kommet reaksjoner på at Statskog stengte Såkiveien for at skiløpere skulle benytte denne 
tidligst mulig sist høst. Styrets syn på denne problematikken er at veien ikke skal stenges før det er nødvendig av 
hensyn til manglende fremkommelighet. Skiløperne kan den første tiden alternativt benytte Sagmoveien! 
 
Styremøte den 9.1.2013:  
Strøm til hytteeiere øst- og sør øst for Kjelvatnet: 
Styret hadde muntlig vært i kontakt med representant for Fauske Lysverk, og tilbakemeldingen var at de skulle 
vurdere noe mer fremstøt mot hytteeiere i det aktuelle området. Gjenstår å se hva som kommer ut av den 
uttalelsen?! 
Parkeringsplassen ved Skihytt-krysset og Ingvaldsen-høyden: 
Vi stiller oss kritisk til at parkeringsplassene ikke lengre skal brøytes, og vedtar å sende brev til fylkesråden for 
samferdsel der vi fremlegger vårt syn, og ber om avklaring. 
I skrivende stund har vi fått svar at fylket ikke lenger skal stå for brøytingen av disse plassene. Det får bli det 
kommende styrets oppgave å følge opp denne saken. Pr dato brøyter fortsatt den lokale entreprenøren plassen ved 
Skihytt-krysset. 
Momskompensasjon for investeringen i belysning: Ingen regler tilsier dette! 
Innkjøpsavtale: 
Det er fremkommet et godt grunnlag for avtale med Byggmakker Gunvald Johansen som har forretning både i Bodø og 
Fauske. Styret arbeider videre med saken mtp. å implementere løsningen etter påske. 
Bygging av gapahuk ved Beritelva nedenfor fossen: 
Styret skal kontakte Statskog for å avklare om de kan tenke seg å bygge gapahuk i egenregi. 
 
Oppsummering: 
Styret har gjennom året forsøkt å holde fokus på de sakene som bl.a. ble drøftet under siste medlemsmøte. 
I tillegg har en del andre forhold også blitt ivaretatt. Det er styrets inntrykk at foreningen har blitt en viktig 
samarbeidspartner for våre medlemmer vis á vis Fauske Kommune, Statskog og andre.  Vi ser i dag resultatet av flere 
saker der vi har forsøkt å vare pådriver og bidratt med konstruktive innspill. 
Resultater kommer ikke alene, det er derfor viktig med et fortsatt ”stødig” arbeide på vegne av våre medlemmer. 
 
 
Tore Okkenhaug  Asbjørn Olsen  Kari Paulsen Breimo  Arne Kr. Mathisen 
      Leder       Nestleder              Kasserer               Sekretær 

 
 
Torny Pedersen   Per Rekkedal  Oddbjørn Paulsen 
    Styremedlem   Møtende vararepr.     Møtende vararepr.     


