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Vårt eget nettsted.
Da er vi framme ved en gledelig milepæl. Vårt nettsted er på lufta og vellet har fått etablert en ny
kommunikasjonskanal, www.hogevardevel.no I starten velger vi å holde den som en enveis kommunikasjon fra
vellets styre og ut mot medlemmene. Vårt opprinnelige mål har vært å skape et forum for meningsutveksling,
men på grunn av praktiske omstendigheter vil vi avvente dette en stund. Styret vurderer at et forum på nettet
vil kreve en moderatorordning som ikke er på plass ennå. Selv om vi ikke har etablert slik ordning vil vi gjerne
ha innspill gjennom medlemmene, men det må foreløpig sendes som e-post til vår informasjonsansvarlige.
Saueplagen

For mange har sauene i fjellet vært en plage også denne sommeren. Sauens territorium synes å
være utvidet, men det kan også konstateres at eieren har vært flinkere til å hente sau ned fra
vårt område. Mange tiltak har vært diskutert og noe har også blitt gjort uten at plagen er borte.
Vi må nok bare konstatere at sauene er der og at hver enkelt hytteeier må beskytte seg så godt
man kan innefor gjeldende reguleringsplaner. Før neste sesong vil vi lage prosedyrer for å
varsle eieren når den enkelt føler seg plaget.
St.Hans feiring ved Sauvalldammen.
Vellet arrangerte St.Hansfeiring lørdag den 25.juni. Været var ikke det beste, men humøret blant barna var på
topp. Høgevarde AS hadde ordnet med fint bål og grillutstyr oppe på demninga ved Sauvalldammen. Barna
fikk prøve seg på fiske og andre konkurranser. Ingen fikk fisk men alle fikk diplom. Ca. 35 - 40 kom til
arrangementet. Vi håper på bedre vær og oppmøte neste år.
Vellets Planutvalg.
Vellet har etablert et planutvalg som består av to fra Fjellseterhaugen og to fra Vardefjellområdet. Utvalget
består av Per Fagerlund som er leder og medlemmene Audun Askerud, Rolf Novsett og Kåre Kirkevik.
Representant fra Brennåsen mangler. Styret ønsker at Brennåsen blir representert og ber interesserte om å
melde seg til styret på post@hogevardevel.no
Planutvalget har to viktige reguleringssaker som vil engasjere dem framover. Det ene er en omregulering for et
tidligere definert næringsområde i HV7 og den andre saken er den store områdereguleringsplanen som det ble
orientert om på Høgevarde AS sitt orienteringsmøte på palmelørdag.
Planutvalget legger opp til et nært samarbeide med ”Sti og Løype”-utvalget.
Vellets ”Sti og Løype”-utvalg.
Utvalget har Tom Wahlgren som leder, men mangler medlemmer. Under dette utvalget ligger oppgaver av både
planleggingsmessig art og praktisk arbeid i terrenget. Vi oppfordrer de som er interessert i å være med i dette
arbeidet om å kontakte styret på post@hogevardevel.no
Vellets styre hadde håpet at planlagte prosjekter for mer turvei og sti skulle realiseres i løpet av sommeren,
men så har dessverre ikke skjedd. Høgevarde AS forklarer dette med at de myrlendte områdene har vært
veldig våte i sommer og at det derfor ikke har vært mulig å sende maskiner utpå for å drive det nødvendige
anleggsarbeidet.
Saksområdet vil bli behandlet i vårt neste møte med Høgevarde AS. Planlegging av traseer for turveier, stier og
løyper er viktig for oss alle.
Arrangement og sammenkomster.
Tone Bjørseth-Andersen og Marianne Bø Engebretsen utgjør for tiden vellets arrangementsutvalg. De ønsker
gode ideer om arrangement eller sammenkomster som kan realiseres utover året. De vil kunne være med å
støtte opp om gode initiativ fra medlemmene.
Medlemsundersøkelse.

Høgevarde AS har gjennomført sin spørreundersøkelse med innkomne svar fra om lag 80 hytter/eiendommer.
Vellet jobber med å lage en medlemsundersøkelse som vinkler spørsmålsstillingene på en litt annerledes måte,
som er homogen i sin gjennomføring og som anonymiserer deltagerne. Høgevarde AS sin undersøkelse er et
godt fundament for vellets egen undersøkelse, men vellet kan tenke seg å gå litt mer detaljert til verks på
enkelte områder og er opptatt av å engasjere flere enn de 80 som svarte i Høgevarde AS sin undersøkelse. .
Den gjennomførte undersøkelsen viser tydelig at de som svarte er opptatt av å beholde den profil på området
som man ble forestillet gjennom salgsprospekt og reklame, ikke et nytt utvidet konsept med basis i alpin,
hoteller, restauranter og tilrettelagte aktiviteter.
Årskontingenten
Det kommer stadig inn årskontingent fra medlemmene, men noen er sene med å betale og en purrerunde er
nær forestående. Skulle du ha glemt å betale så minner vi om at beløpet er kr. 600,- og kontoen du betaler til
er 2351 72 44082.
Styret ønsker sine medlemmer en riktig god høst på fjellet.
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