
 

 

Rapport fra styret i Furutangen Hyttevelforening, oktober 2021 
 
Driften av både Furutangen og hyttevelforeningen begynner å komme i mer normalt gjenge. Vi har 
nå hatt et nytt styremøte, hvor vi også hadde invitert inn Jan Skogheim og Trond Wolden på deler av 
møtet. Erfaringene tilsier at en god og åpen dialog er viktig for alle parter. Selv om vi har ulike roller 
så har vi stort sett felles interesser, og mange av de sakene som angår hyttevelforeningens 
medlemmer involverer på en eller annen måte grunneier og/eller driftsorganisasjonen. Her er noen 
av de sakene vi jobber med for tiden, som ble drøftet i møte 
 
Pantekontainer  
Åmot kommune dekker nå turene med hvite busser for 9. klasse ved ungdomsskolen. Da trengs ikke 
lenger bidraget fra pantekontaineren. Som drøftet i årsmøtet, så har vi derfor blitt enig med 
Skogheim om at det nye formålet skal være aktiviteter på Furutangen. Formålet ble drøftet med Jan i 
møtet, da vi har fått noen henvendelser om dette. Vår oppfatning er at inntektene bør gå til 
aktiviteter som alle har glede av. Fortrinnsvis mener vi det bør dekke slike ting som premiering og 
evt. pølser, boller brus etc. i forbindelse med arrangementer. Ambisjonen er å komme tilbake til godt 
gammelt nivå på aktivitetene, både skirenn, alpinrenn, Minijeger, juleaktiviteter, diskgolfturneringer 
osv. og da vil dette være gode bidrag. Andre mulige formål er opprustning, nyinnvestering av anlegg 
som minigolfen, ny sykkelsti osv. Det er en klar felles forståelse mellom hyttevelforeningen og 
Skogheim om at bidraget ikke skal gå til den ordinære driften av f.eks. Mattisstua. Det er ønskelig at 
hyttevelforeningen bidrar med tømming av kontaineren ved behov, så organiserer Furutangen resten 
av prosessen, som henting og oppgjør.  
 
Bjørkeveien:  
Styret har hatt tett dialog med kommunen om fremdriften på dette prosjektet, og det er ingen tvil 
om at ting har tatt mye lenger tid enn hva kommunen tidligere har trodd og antydet for oss. Det vi i 
hvert fall vet med sikkerhet nå er at oppdraget er lagt ut som en anbudskonkurranse på portalen 
Doffin. Ut fra disse dokumentene går det frem at fristen for ferdigstillelse er satt til september 2022. 
Selv om det har tatt lang tid så ser det i hvert fall ut til å bli realisert nå. Styret fortsetter å følge 
denne saken tett, og vi vil bl.a. be kommunen om at det kommuniseres tydelig om eventuelle 
trafikale utfordringer under anleggsperioden.  
 
Oppfølging av saker fra årsmøtet:  
Årsmøtet bevilget penger til innkjøp av en digital klokke til Mattisstua. Etter avtale med Furutangen 
Drift vil hyttevelforeningen sørge for innkjøp, og Wolden & Co stå for montering.  
Det ble også satt av penger i budsjettet til innkjøp av skilter til diskgolfbanen. Etter forespørsel fra 
Furutangen Diskgolf godkjente styret å endre formålet. Begrunnelsen var at banen fortsatt er i 
endring, og at det ikke ville være hensiktsmessig å kjøpe inn skilter nå. Bevilgningen ble derfor endret 
til opprustning og utvidelse av diskgolfbanen, og klubben har kjøpt inn og montert seks nye kurver, 
samt flere nye teepads (utkast).   
 
Rydding av fellesarealer 
Både Furutangen og hyttevelforeningen får med jevne mellomrom henvendelser om muligheten for 
å rydde fellesarealer. I utgangspunktet har ikke driftsorganisasjonen kapasitet til å rydde noe mer 
enn det som er nødvendig av hensyn til trafikksikkerhet, løypenettet og alpinbakken. Hvis det skal 
ryddes andre områder må det skje ved egen-/dugnadsinnsats. Da er det imidlertid viktig med noen 
klare regler:  

• Utenfor egen tomt, er det lov å rydde mindre vekster som kjerr og småskog (under 3 meters 
høyde) av bjørk, gran og furu forutsatt at dette er: 

o Avklart med naboer som kan være berørt 
o Innenfor en rimelig avstand til egen tomtegrense (ikke over 50 m) 



 

 

o Ikke innenfor andres tomt 
o Gjelder i utsiktsretning og ikke på alle sider av egen eiendom 
o Trær over disse størrelsene skal merkes og avklares felt med grunneier 

• Alle rydddeprosjekter skal varlses/avtales med Trond Wolden. Så lenge det er kapasitet kan 
Furutangen Drift hente kvist så lenge dette dras ut til nærmeste vei.  

 
Henvendelser fra medlemmene: 
Siden sist rapport har vi fått en henvendelse om det kan være mulig å få til en sti/trasé som går fra 
Nordfeltet til Nord Panorama. Dette ble tatt opp med Jan og Trond og de har allerede sett på noen 
muligheter. Utfordringen er å finne et område som ikke er for bratt, og som ikke ender opp i en 
hyttetomt. De mente det skulle gå an, og ville se nærmere på terrenget før de kommer tilbake med 
et konkret forslag.  
 
Orientering om utvikling av Furutangen 
Jan Skogheim orienterte om de forskjellige utviklingsplanene og fremdrift i ulike prosjekter. Det er 
utviklet en egen «tomtevelger» som gir et godt bilde på hvordan de nye utbyggingsområdene vil 
fremstå. Den kan ses her: https://view.wec360.com/furutangen-utvikling-as/furutangen 
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