
 
 

    Venabygdsfjellet Vel 
 
 
Brev fra styret 2011 
Nå venter vi på mer snø slik at flere løyper  blir brøytet 
og vi får mange flotte skiturer. 
Dette brevet inneholder småklipp om litt av hvert. 
Vellets hjemmesider er modernisert og inneholder stoff 
som vi tror er av interesse for medlemmene. Vi opp- 
fordrer alle til å delta i debatter og sende inn stoff av 
interesse for oss hytteeiere. 
http://www.venabygdsfjellet.no/ 
 
Styret har siden årsmøte avholdt tre styremøter hvor ett 
sammen med styret i Venabygdsfjellet Turskiløyper. 
 
Vell møtt på fjellet 
 
For styret i Venabygdsfjellet Vel 
Leif Nordahl 
 

 
Venabu Fjellstue – mot Muen. Anno 1954 

 

Venabygdsfjellet Vel 50 år 
Lørdag 6. august 2011 feirer vellet sitt 50 års jubileum 
på Lundekroa. 
Sett av dagen, invitasjon og påmelding kommer i egen 
sending. 
Årsmøtet arrangeres på Venabygd Fjellkapell. 
Styret arbeider også med et jubileumshefte om fjellets 
utvikling. Bilder og historier mottas med takk. 
 

 
Vinterbrøyting av veier 
Når det gjelder vinterbrøyting av nye veier er styret 
klar over at det er delte meninger blant medlemmene. 
Styret vil sende ut en enkel spørreundersøkelse for å få 
en oversikt over medlemmenes meninger.           
Vi understreker at undersøkelsen ikke vil bli benyttet 
før den er behandlet på neste årsmøte.  
 

 
 
 
 
Ny butikk hos Lundes Turisthandel 
Byggingen har møtt på mange rare formaliteter.  Nå 
går byggingen for fullt, og butikken åpner 18. mars 
2011. 
Campingplassen har også fått en plassering som ikke 
er så dominerende.  
 
 
Eiendomsskatt 
Kommunestyret i Ringebu har bestemt at eiendoms- 
skatten for boliger og fritidsboliger blir uendret i 2011. 
Dette betyr at eiendomsskatten blir på 2,5 promille. 
Så det er betydelige beløp som hytteeierne bidrar med 
til fellesskapet i kommunen. Totalt tar kommunen inn 
10,2 mill i eiendomsskatt fra boliger og fritids- 
eiendommer. 
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Bidrag til løypepreparering 
Venabygdsfjellet Turskiløyper SA skriver på sine 
hjemmesider 7. januar 2011 at det er rekordlite snø i 
fjellet, faktisk sies det at det ikke har vært så lite snø på 
40 år. 
Vi håper på mer snø og at alle løypene blir preparert. 
Og gleder oss til mange skiturer innover fjellet i gode 
løyper. 
Venabygdsfjellet Turskiløyper SA som har ansvart for 
preparering og opparbeidelse av skiløyper har også 
ansvaret for innsamling av løypebidrag. 
Styret oppfordrer også i år alle aktive brukere av 
skiløypene til å gi det bidraget som de mener er riktig 
til deres bruk av løypene. Vi understreker at beløps- 
størrelsen og bidraget er frivillig. Hyppigheten av 
prepareringen og hvor mye som vil bli preparert 
avhenger imidlertid av hvor mye  midler selskapet har 
til rådighet. VTSA må sette næring etter tæring, og     
er derfor nødt til å styre ut fra de midler som er 
tilgjengelig. 
Kommunen og turistbedriftene har innbetalt de bidrag 
som de har forpliktet seg til gjennom inngåtte avtaler.  
 
Se hjemmesidene til Venabygdsfjellet Turskiløyper: 
http://www.venabygdloyper.no/ 
. 
 
De interessante hytteeierne 
Østlandsforskning har utarbeidet en rapport om 
ringvirkninger av fritidsboliger. 
Det er særlig to typer hytteeiere som er interessante i 
økonomisk sammenheng. Det er de som bruker hytta 
mer enn andre og de som bruker mer penger. 
Rapporten omtaler ”Den moderne rekreasjonsutøver”, 
som personer som legger vekt på alpinanlegg, golf-
baner, badeanlegg, fornøyelser og kulturtilbud og 
spisesteder. 
Og ”Den fleksible profesjonsutøver” som legger vekt 
på å kunne jobbe fra hytta. 
Ikke uventet har disse to gruppene fritidsboliger med 
høy standard og bilvei hele året. De bruker ikke tid på  
tradisjonelle fritidssysler som snekring og vedlikehold, 
men kjøper tjenestene lokale håndverkere. 
Hvor mange av oss hytteeiere på Venabygdsfjellet 
passer inn i disse to gruppene, og hvordan ønsker vi at 
”vårt” fjell skal utvikles? 
 

 
 
Kaos om E6 forbi Ringebu sentrum 
Det er fortsatt spennende hvilke alternativ som 
velges. 
Det er fullt kaos om ny E6 forbi Ringebu sentrum. 
Fylkesmannen krever E6 i tunell gjennom 
sentrum. Veivesenet avviser tunnel. I Ringebu vil 
de ha E6 nærmest mulig Lågen. Fylkesordfører i 
Oppland er enig med Ringebu kommune og 
næringslivet i Ringebu. 
-Alt dette betyr helt klart en utsettelse av utbygg-  
ingen sier leder for plan og teknisk, Amund  
Sønsteli. 
 
 
 

 
Feiing av piper 
Mange hytteeiere lurer på om når og hvordan      
pipene skal feies. 
Det er samme regel som gjelder for hytter som for 
bolighus. Men hytteeierne må avtale feiing med    
Midt-Gudbrandsdal Brann- og feievesen, Ringebu            
tlf.: 61 28 31 80. 
Prisen for feiing er: 
Kr. 300,- per time + mva og km. godtgjørelse regnet 
fra avreisen og returen til Ringebu. 
Feieutstyr kan også leies for kr. 100,- + mva. 
Se hele prislisten på: 
www.mgb.no/  
 
Tips. Biltema, Clas Ohlson og lignende forretninger 
selger feieutstyr for en rimelig sum. Pass på piperørets 
diameter. 
 
 
 

 
 
Bildene kommer fra fotogalleriet til Venabu Fjellhotell 
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