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Julebrev fra styret 2012 
Tiden flyr, nå er julen rett rundt hjørnet og vi 
håper på en lang og fin skisesong på 
Venabygdsfjellet. Er du så heldig å se 
villreinen så husk at villreinen i området er ren 
etterkommer av den europeiske tundrareinen, 
og er internasjonalt verneverdig. Derfor er det 
strenge restriksjoner på motorisert ferdsel i 
utmark, og i vinterhalvåret er det stopp- og 
parkeringsforbud på en strekning midt over 
fjellet der reinen har sine trekkruter.  
 Styret ønsker alle en  
God Jul og et Godt Nytt År. 
Vel møtt i fjellet. 
For styret i Venabygdsfjellet vel 
Leif Nordahl, leder 
 
Skryt av Miljøstasjonene 
Midt- Gudbrandals Renovasjonsselskap har 
satt opp to fine miljøstasjoner på fjellet.  I 
Langbakken og Jupdokka. Flere av våre 
medlemmer skryter av hvor ryddig og pent 
MGR holder det rundt miljøstasjonene. 
Det er beholdere for:  Glass/metall – 
Papir/papp - Restavfall. 
Farlig avfall som batterier, elektroniske 
produkter (ee-avfall), malingrester mv. skal 
ikke legges i beholderne, men leveres til Frya 
miljøstasjon, Større gjenstander som ikke går i 
beholderne skal også levere der. 
Spar på større gjenstander og farlig avfall. mv. 
i løpet av våren kan hver hytte levere 200 kg. 
gratis på Frya.             
NB! Aske må ikke legges i beholderne, dette 
har forårsaket brann.  
Styret oppfordrer hyttefolket til å holde det 
ordentlig på miljøstasjonene. 

 
Bidrag til løypepreparering 
VTSA sender ved årsskiftet ut en giro på 
bidrag til løypepreparering. 
 Styret oppfordrer alle aktive brukere av 
skiløypene til å gi et bidrag, Vi understreker at 
beløpstørrelse og bidraget er frivillig. Husk at 
bidraget er for alle som benytter hytta. 
Oversikt over løypene er på: 
www.skisporet.no/oppland/venabygdsfjellet.no 
 
Avgiftssatser 
Noen hytteeiere har reagert på at det er høyere 
avgifter på vann og avløp for fritidsboliger enn 
for fastboende. Utgangspunktet for avgiftene er 
selvkostprinsippet dvs. avgiftene skal dekke 
kostnadene. 
Tilknyttingsavgiften for vann og avløp er noe 
lavere for fritidseiendommer enn for 
fastboende. Mens årsavgiften er høyere, da det 
er mer kostnadskrevende å føre vann og avløp 
frem til fritidsboliger. 
 
Vellet ga et bidrag på kr. 10.000,- 
til en ny skiløype 
Det er laget en ny skiløype på fjellet. Ivrige 
hytteeiere i området rundt Dynje, har jobbet for 
å få ryddet en ny skiløype. Stor dugnadsinnsats 
er lagt for dagen, og i samarbeid med VTSA 
og bidraget fra vellet ble den nye løypa ferdig 
ryddet før vinteren. 
Løypa vil gå mellom Svarttippa og 
Fjellimellom, via Dynje hyttefelt. Vi har tro på 
at dette blir en fin alternativ trase på vindfulle 
dager. 
Styret i vellet er positive til søknader om 
bidrag til ”gode” tiltak som bedrer 
turmuligheter og miljøet for alle på fjellet. 
Neste utdelig vil skje etter årsmøtet 2013. 
Søknad sendes styret.   

http://www.skisporet.no/oppland/venabygdsfjellet.no


 Lokal forskrift for feiing og 
tilsyn i Ringebu kommune 
Med hjemmel i brannlovens § 13 fjerde ledd, 
blir lokal forskrift for feiing og tilsyn i 
Ringebu kommune lagt ut til offentlig høring i 
6 uker fra 20.11.2012 
Bakgrunn: Ringebu kommune har ca. 4000 
fritidsboliger i kommunen. Av disse er det 
ca.1500 som blir regna som høystandard hytte 
med innlagt vann og avløpsinstallasjoner. 
Fritidsboligens standard og bruksfrekvens øker 
stadig og må etter hvert sammenlignes med 
ordinære boliger. Ordinære boliger har i dag 
feiing og tilsyn hvert 4. år. 
 
Grasrotandelen

 
Spiller du hos Norsk Tipping? 
Grasrotandelen kan du nå gi til Venabygds-
fjellet Vel. 
Siden Norsk Tipping ble etablert har hele 
overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. 
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til 
å være med å bestemme hva noe av 
overskuddet skal gå til. Du kan nå velge 
hvilket lag eller forening som får fem prosent 
av din spillerinnsats.  
 
Fakta om ny E6 Ringebu-Otta 
Strekningen: Fra Elstad sør for Ringebu til 
Otta.  
Lengde: 56 kilometer.  
Berørte kommuner: Ringebu, Sør-Fron, Nord-
Fron, Sel.  
Standard: Tofeltsveg med midtrekkverk, 
forbikjøringsstrekninger og planskilte kryss.  
Trasé: Ny E6 blir lagt utenom tettstedene 
Ringebu, Hundorp, Harpefoss, Vinstra og 
Kvam, i ny trasé på vestssida av Lågen mellom 
Harpefoss og Kvam, og i tunnel under 
Hundorp og gjennom Teigkampen.  
Fartsgrense: 90 km/t, 80 km/t i tunnelene.  
Lokalveg: Dagens E6 mellom Ringebu og Otta 
blir lokalveg. På enkelte strekninger skal det 
bygges gang- og sykkelveg. 
(Og det kommer bomstasjon sør og nord for 
Ringebu) 

 

 
17. desember settes bomstasjonene 
i Øyer i drift 
Mandag 17. desember 2012 klokken 12 settes 
bomstasjonene i Øyer i drift. Trafikanter med 
gyldig AutoPASS avtale får 10 prosent rabatt 
ved passering av bomstasjonene.   
I Øyer blir det to bomstasjoner. Den ene skal 
stå på E6 nord for Tingberg, mens den andre 
skal stå på fylkesveg 312 i Skarsmoen. 
Takster 
På E6 ved Tingberg blir full pris for kjøretøy 
som veier til og med 3.500 kilo 22 kroner, 
mens full pris for tyngre kjøretøy blir 44 
kroner per passering. På fylkesveg 312 er 
tilsvarende satser kroner 16,50 for lette 
kjøretøy og kroner 33 for tunge.   
 

 
Foto: Fotogalleriet Venabu Fjellhotel 

Medlemsverving 
Styret ønsker at Venabygdsfjellet Vel skal 
være en bidragsyter og påvirke utviklingen og 
bruket av fjellet. 
For å bli en ”sterk stemme” er det ønskelig 
med flere medlemmer. Det er over 2.000 hytter 
på Venabygdsfjellet. 
Vi oppfordrer medlemmene å ta kontakt med 
sine hyttenaboer og påvirke de som ikke er 
medlem til å melde seg inn. Dette gjøres lett 
med en mail til:nsker 
styret@venabygdsfjellet.nou melde deg inn? til 

mailto:styret@venabygdsfjellet.no
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Julebrev fra styret 2012

Tiden flyr, nå er julen rett rundt hjørnet og vi håper på en lang og fin skisesong på Venabygdsfjellet. Er du så heldig å se villreinen så husk at villreinen i området er ren etterkommer av den europeiske tundrareinen, og er internasjonalt verneverdig. Derfor er det strenge restriksjoner på motorisert ferdsel i utmark, og i vinterhalvåret er det stopp- og parkeringsforbud på en strekning midt over fjellet der reinen har sine trekkruter. 


 Styret ønsker alle en 
God Jul og et Godt Nytt År.
Vel møtt i fjellet.

For styret i Venabygdsfjellet vel


Leif Nordahl, leder


Skryt av Miljøstasjonene


Midt- Gudbrandals Renovasjonsselskap har satt opp to fine miljøstasjoner på fjellet.  I Langbakken og Jupdokka. Flere av våre medlemmer skryter av hvor ryddig og pent MGR holder det rundt miljøstasjonene.


Det er beholdere for:  Glass/metall – Papir/papp - Restavfall.


Farlig avfall som batterier, elektroniske produkter (ee-avfall), malingrester mv. skal ikke legges i beholderne, men leveres til Frya miljøstasjon, Større gjenstander som ikke går i beholderne skal også levere der.


Spar på større gjenstander og farlig avfall. mv. i løpet av våren kan hver hytte levere 200 kg. gratis på Frya.
           

NB! Aske må ikke legges i beholderne, dette har forårsaket brann. 


Styret oppfordrer hyttefolket til å holde det ordentlig på miljøstasjonene.


Bidrag til løypepreparering

VTSA sender ved årsskiftet ut en giro på bidrag til løypepreparering.

 Styret oppfordrer alle aktive brukere av skiløypene til å gi et bidrag, Vi understreker at beløpstørrelse og bidraget er frivillig. Husk at bidraget er for alle som benytter hytta. Oversikt over løypene er på:

www.skisporet.no/oppland/venabygdsfjellet.no

Avgiftssatser


Noen hytteeiere har reagert på at det er høyere avgifter på vann og avløp for fritidsboliger enn for fastboende. Utgangspunktet for avgiftene er selvkostprinsippet dvs. avgiftene skal dekke kostnadene.


Tilknyttingsavgiften for vann og avløp er noe lavere for fritidseiendommer enn for fastboende. Mens årsavgiften er høyere, da det er mer kostnadskrevende å føre vann og avløp frem til fritidsboliger.

Vellet ga et bidrag på kr. 10.000,- til en ny skiløype

Det er laget en ny skiløype på fjellet. Ivrige hytteeiere i området rundt Dynje, har jobbet for å få ryddet en ny skiløype. Stor dugnadsinnsats er lagt for dagen, og i samarbeid med VTSA og bidraget fra vellet ble den nye løypa ferdig ryddet før vinteren.


Løypa vil gå mellom Svarttippa og Fjellimellom, via Dynje hyttefelt. Vi har tro på at dette blir en fin alternativ trase på vindfulle dager.

Styret i vellet er positive til søknader om bidrag til ”gode” tiltak som bedrer turmuligheter og miljøet for alle på fjellet. Neste utdelig vil skje etter årsmøtet 2013. Søknad sendes styret.  


 Lokal forskrift for feiing og tilsyn i Ringebu kommune

Med hjemmel i brannlovens § 13 fjerde ledd, blir lokal forskrift for feiing og tilsyn i Ringebu kommune lagt ut til offentlig høring i 6 uker fra 20.11.2012

Bakgrunn: Ringebu kommune har ca. 4000 fritidsboliger i kommunen. Av disse er det ca.1500 som blir regna som høystandard hytte med innlagt vann og avløpsinstallasjoner. Fritidsboligens standard og bruksfrekvens øker stadig og må etter hvert sammenlignes med ordinære boliger. Ordinære boliger har i dag feiing og tilsyn hvert 4. år.


Grasrotandelen


Spiller du hos Norsk Tipping?

Grasrotandelen kan du nå gi til Venabygds-fjellet Vel.


Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. 

Fakta om ny E6 Ringebu-Otta


Strekningen: Fra Elstad sør for Ringebu til Otta. 


Lengde: 56 kilometer. 


Berørte kommuner: Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel. 


Standard: Tofeltsveg med midtrekkverk, forbikjøringsstrekninger og planskilte kryss. 


Trasé: Ny E6 blir lagt utenom tettstedene Ringebu, Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam, i ny trasé på vestssida av Lågen mellom Harpefoss og Kvam, og i tunnel under Hundorp og gjennom Teigkampen. 


Fartsgrense: 90 km/t, 80 km/t i tunnelene. 


Lokalveg: Dagens E6 mellom Ringebu og Otta blir lokalveg. På enkelte strekninger skal det bygges gang- og sykkelveg.


(Og det kommer bomstasjon sør og nord for Ringebu)



17. desember settes bomstasjonene i Øyer i drift


Mandag 17. desember 2012 klokken 12 settes bomstasjonene i Øyer i drift. Trafikanter med gyldig AutoPASS avtale får 10 prosent rabatt ved passering av bomstasjonene.  


I Øyer blir det to bomstasjoner. Den ene skal stå på E6 nord for Tingberg, mens den andre skal stå på fylkesveg 312 i Skarsmoen.


Takster
På E6 ved Tingberg blir full pris for kjøretøy som veier til og med 3.500 kilo 22 kroner, mens full pris for tyngre kjøretøy blir 44 kroner per passering. På fylkesveg 312 er tilsvarende satser kroner 16,50 for lette kjøretøy og kroner 33 for tunge.  
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Medlemsverving


Styret ønsker at Venabygdsfjellet Vel skal være en bidragsyter og påvirke utviklingen og bruket av fjellet.


For å bli en ”sterk stemme” er det ønskelig med flere medlemmer. Det er over 2.000 hytter på Venabygdsfjellet.

Vi oppfordrer medlemmene å ta kontakt med sine hyttenaboer og påvirke de som ikke er medlem til å melde seg inn. Dette gjøres lett med en mail til:nsker styret@venabygdsfjellet.nou melde deg inn? til







