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Innledning.
Vårt Fjellsamfunn
Samfunnet i Gulsvikfjellet er vi som har valgt å bo her, de som skal leve av oss som bor her og de som har
ansvar for å tilrettelegge forholdene slik at det som blir til her er levedyktig. Det er samspillet mellom disse
aktørene – beboerne, selskapet og kommunen – som skaper samfunnet i Gulsvikfjellet.

Vellets funksjonsområde
Vellets oppgave er å representere fellesskapet av eierne av fritidseiendommer i dette området. Det er viktig
at Vellet i denne forbindelse både kan representere fellesskapets syn, det enkelte medlem i spesielle
sammenhenger, men også at styret på fritt grunnlag kan gi uttrykk for sitt syn og sine vurderinger når det er
naturlig. Vellets oppgave er også å stimulere til fellesaktiviteter som kan gi stedsidentitet til vårt område.

Vår visjon
Vellets visjon er at det skal skapes et levedyktig fritidssamfunn i Gulsvikfjellet. Basert på medlemmenes
ulike motiver for å velge Gulsvikfjellet, skal Vellet arbeide for at det legges til rette for at medlemmene kan
oppfylle sine behov for oppleveleser, aktivitet og rekreasjon i fjellet. Vellet skal representere fellesskapet på
en god måte med sikte på å trygge medlemmenes verdier og investeringer i vårt område.

Vår plattform
Hvis Vellet skal kunne framstå og handle på vegne av medlemmene, er det viktig at vellets styre kjenner til
hovedstrømningene av medlemmenes interesser, ønsker, behov og ressursene de vil bruke for å utvikle og
holde liv i samfunnet som utvikler seg i fjellet.

Våre medspillere
I utviklingen og driften av hytteområdet i Gulsvikfjellet må vi forholde oss til, i det vesentlige, to aktører.
Det er først og fremst grunneierne gjennom selskapene Høgevarde AS og Høgevarde Hytteservice AS. De
er vår viktigste medspiller. De er vårt serviceorgan, de styrer forretningsvirksomheten her, de er eiere av og
drifter infrastrukturen vi er avhengig av. Gulsvikfjellet og hytteområdene der er et privatisert samfunn.
Myndigheten – Flå kommune, Buskerud fylkeskommune og Staten ved departementene er aktørene som
fastsetter rammene for utviklingen og som kontrollere at rammene følges. Myndighetene fastsetter også de
pliktet og rettigheter vi som beboere i Gulsvikfjellet skal ha her.
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Kjennskap til egne medlemmer
Situasjonsanalyse
Det er i ferd med å etablere seg et samfunn i Gulsvikfjellet. Vi antar at det pr. nå er
solgt omlag 280 av de 460 tomtene som er planlagt i området. Bebygde tomter antas
å være vel 200.
I sitt arbeid i året som har gått, har styret lagt til grunn den reklamen Høgevarde AS
har gitt oss om «stedet for det gode liv i fjellet».
Styret har antatt at de som har kjøpt tomt i området har prioritert «fjellreven»konseptet framfor de mer «trendy» konseptene med utgangspunkt i
alpinbakker. Dette behøver imidlertid ikke å bety at flertallet er imot en
alpinbakke i området, dersom dette gjøres på en skånsom måte mot naturen
og uten forurensing i form av lyd og lys.
Styret vet heller ikke i hvilken grad beboerne ønsker en kultivering av
naturlandskapet med utbygging av gangstier, sykkelstier, rullestolveier,
parkeringsplasser og lignende i området.
Styret er også opptatt av hvilke servicebehov, rekreasjonsbehov og
opplevelsesbehov beboerne har og hvordan disse kan innfris.
Styret har konkludert med at det er et underskudd på kunnskap om beboerne og
deres motiver for å velge akkurat Høgevarde som sitt hytteområde.
Styret har antatt at situasjonen er den samme for kommunen, selskapet og vellet.
Ingen av partene har et tilstrekkelig grunnlag for å planlegge den videre utvikling og
utbygging i vårt fjellområde. Med en planlegging uten kunnskap vil man kunne sette i
gang en prosess med høy grad av risiko for partene.

Mål
Styret ønsker å skaffe tilveie mer kunnskap om medlemmenes motiver for valg av
Høgevarde, deres bruksomfang av hytter og natur og deres ønsker om
aktivitetstilbud, varer og tjenester.

Tiltak
Styret mener at det bør gjennomføres en kvalitativ undersøkelse med basis i
beboerne i fjellet. Som våre partnere i et prosjekt ønsker vi å ha med Høgevarde AS,
Flå kommune og fylkeskommunen. Vellet stiller Kr. 25.000 til disposisjon for
prosjektet. Undersøkelsen er tenkt gjennomført som et forskningsprosjekt i nær
tilknytning til den planlagte områdereguleringsplanen som nå skal starte i vårt
område.
Om den forskningsbaserte undersøkelsen ikke lar seg gjennomføre, vil styret selv
utarbeide spørsmålsstillinger som kan brukes i en kvantitativ undersøkelse blant
medlemmene.
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Videre utbygging i Gulsvikfjellet
Situasjonsanalyse
Det viktigste som skjer i forhold til vårt hytteområde er planene som nå legges for Flå
kommune. Kommuneplanens samfunnsdel for de neste 12 år har vært under
behandling i høst og i vinter. Etter samfunnsdelen kommer så arealdelen som skal
lages med bakgrunn i samfunnsdelen. Deretter vil det komme
områdereguleringsplaner og reguleringsplaner som også vil berøre vårt område.
Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel legger opp til at det i 12-årsperioden skal
bygges 1500 fritidseiendommer i Flå. Det er like mange som det totalt finnes i
kommunen i dag. Mange av disse nye fritidseiendommene vil være i fjellet, og vi ser
at grunneierne i Høgevarde AS allerede har startet arbeidet med å planlegge en
videre utbygging innenfor sine eiendommer. Dette vil i høyeste grad kunne påvirke
områdene der vi har interesser. Arbeidet gjøres gjennom prosessen som kalles
Områdereguleringsplan for gulsvikfjellet.
Styret i vellet har vært aktive i prosessen med kommuneplanens samfunnsdel. I
plansaker som vedrører vårt område har vi forsøkt å få en plass i planarbeidet som
går ut over det å være høringsberettiget. Styret har sett det som sin oppgave å få
delta i prosessene for å få fram vårt syn så tidlig som mulig. Vi har selvfølgelig ingen
bestemmende rett, men vi har presentert våre synspunkter og så vil det være opp til
kommunen å vurdere om vårt syn har noen gyldighet i deres verden eller ikke.
Flå er en av de mindre kommunene i landet vårt når det gjelder antall innbyggere (ca.
1000) og næringslivet her utgjør få aktører. Det gjør at nettverkene er tette, alle
kjenner alle eller har en som er i familie med en selv. Aktørene i kommunen og
næringslivet her har utviklet sin form for samarbeid og sin måte å løse tingene på når
samfunnsviktige saker skal behandles og løses. Det skaper derfor usikkerhet når et
Vel, en frivillig organisasjon går så aktivt ut og ønsker medvirkning og innvirkning på
avgjørelser knyttet til både politikk og økonomi. Vellet er en ny aktør og de forhold vi
tar opp har tidligere blitt handtert av kommunen og næringsliv basert på deres ideer
og visjoner for det samfunnet som utvikler seg i Gulsvikfjellet.
Vellet mener at enkelte økonomiske investeringer i fjellet er forbundet med en høy
grad av risiko. Et eksempel kan være at man investerer i en vinterpark uten å foreta
noen som helst behovsanalyse. Risikoen bæres selvfølgelig av grunneierne, men
også av vellets medlemmer. Dette kan oppfattes som konfliktfylt. Grunneierne og
deres selskaper har vært lite transparente når det gjelder prismekanismer og planer
for videre utbygging og drift. Reguleringsplanene i fjellområdet stenger for å etablere
virksomhet som kan konkurrere med grunneiernes tjenester. Konkurranse er et viktig
element i et effektivt marked og dette elementet er ikke til stede i tilstrekkelig grad i
Gulsvikfjellet.
Vellet har et eget planutvalg som følger med på hva som skjer på plansiden i
kommunen. Styret har gitt planutvalget et mandat utformet med utgangspunkt i
vellets formålsparagraf. I mandatet inngår å følge med på hendelser i kommunen
som kan ha betydning for vårt område i fjellet.
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Styret i Vellet er innforstått med at HV2 er en del av vedtatt Kommunedelplan for
Gulsvikfjellet. Miljøverndepartementet har godkjent inntil 60 tomter i dette feltet.
Styret mener at selskapets arbeid med reguleringsplanen bør holde fram forutsatt at
det holder seg innenfor denne rammen. Hvis selskapet ønsker å gå ut over denne
rammen i sitt forslag til reguleringsplan, så vil Vellet be kommunen om at denne
utvidelse må vedtas gjennom behandlingen av forslag til Områdereguleringsplan for
Gulsvikfjellet .
I et foreløpig utkast har selskapet foreslått 68 tomter. Det har videre foreslått en
utvidelse av arealet sørover/oppover, mens nord enden av arealet/den nedre delen
er holdt utenfor planforslaget til nå. Det er også forutsatt at det legges inn et område
for varme senger/leiligheter på midten av feltet/mot øst. Antall leiligheter er ikke nevnt
enda.
Det foreløpige forslaget sprenger de rammene som er gitt kommunedelplanen for
Gulsvikfjellet. Vellet mener derfor at dette planarbeidet bør samordnes med
Områdereguleringsplanen for Gulsvikfjellet.
Styret i Vellet var ikke informert om planene for, omfanget av og innholdet i
Høgevarde vinterpark før anleggsarbeidet var en realitet. Utbyggingsplanen for
Høgevarde vinterpark har ikke vært til høring i Vellet. Styret mener at vinterparken er
et næringsanlegg og en forretningsvirksomhet som vellet oppfatter ikke inngår i
beboernes basistjenester
Styret i Vellet har bedt Høgevarde AS om å dokumentere og informere om sine
framtidige planer på en bedre måte enn til nå. Vellet bør informeres på et så tidlig
stadium som mulig, dvs. før selskapet beslutter hva det akter å gjøre.

Mål
Vårt mål som beboere i Gulsvikfjellet, er å møte utviklingen med en framtidsrettet
holdning. Vi ønsker både å være involvert i de planer som legges og delaktig i
gjennomføringen av disse. Vi anser oss som en sentral ressurs i den utviklingen som
skjer.

Tiltak
Vellets planutvalg skal fortsette sitt arbeid med å følge med på hva som skjer i
kommunen og hos våre grunneiere.
Vellet skal forsøke å komme inn i planprosesser på et så tidlig tidspunkt som
mulig.
Vellet skal være aktiv i forhold til høringer som berører eller kan komme til å
berøre vårt fellesskap.
Vellet skal jobbe for at næringslivet i fjellet skal få momenter av konkurranse.
Vellet skal jobbe for at feilslåtte investeringer gjort av grunneierne ikke skal
kunne belastes beboerne. Tjenester som ikke er av en slik art at de ansees
som et gode for alle fritidseiendommene bør tilbys fra egne selskaper.
I forhold til utviklingen i fjellet vil Vellet legge til grunn understående program som
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basis for sin virksomhet. Om den planlagte beboerundersøkelsen skulle gi vesentlige
avvik fra programmet, vil dette kunne påvike retningslinjene for det videre arbeid. Her
er Vellets program for kommende periode:
Naturlandskap / utmark
Beholde preg av urørt natur:
-

For en langsiktig og bærekraftig utvikling av Gulsvikfjellet må det tas hensyn til utviklingen av hele
Norefjellområdet, dvs. også hva som gjøres i nabokommunene Sigdal og Krødsherad

-

Forholdene skal legges best mulig til rette for friluftsliv og idrett, med utbygginger/anlegg av begrenset
omfang/ med begrensede inngrep, slik at fauna / dyreliv fortsatt kan ha gode betingelser

Kulturlandskap /innmark
Planområdet. Tilrettelegging tilpasset beboernes selvdrevne behov:
o

Aktiviteter for barn og ungdom lek tilrettelegges for spontanlek, ikke for sterkt
organisert/tilrettelagt form: ”Satse på naturlig lek - ikke kultivere naturen slik at det naturlige
blir borte”.

o

Vi skal arbeide for at ev. endringer i utbygginger / infrastruktur skjer mest mulig i henhold til
det hyttebyggerne har blitt forespeilet i prospektene ved kjøp av hyttetomter.

o

Vi skal arbeide for at det i minst mulig omfang gjøres hytteutbygginger i / over tregrensen ut
over de reguleringsplanene som allerede er godkjent. Det særpreg dette fjellområdet har, må
bevares så langt det lar seg gjøre.

o

At ev. næringsutvikling / utbygging av varme senger, større alpinanlegg /heiser gjøres i
områder nedenfor Brennåsen (dvs. på nedsiden mot Gulsvik) – ”planlagte” tiltak som 1200
varme senger ved Utsikten og heis til Høgevarde bør utgå av planene.

o

Anlegge servicebygg av begrenset størrelse i område Info-tavla, med bl.a. salg av alm.
kolonialvarer/kiosk, postkasser osv..

o

Behov for andre serviceanlegg avklares.

Byggefeltene / fritidseiendommene
Tilrettelegging av felter i harmoni med omgivelsene og fellesskapet /Tilrettelegging av tomt og bolig
som harmonerer med hverandre – se prospekter fra Høgevarde AS:
o

Anlegge ”aktivitetsobjekter” i et begrenset/kontrollert grad som muliggjør ulike aktiviteter –
tur, lek, sportsaktiviteter for barn m.m. – som alpinbakken ved info-tavla, varmestua, båt/fiskeopplegg mm. De fysiske inngrepene / omfang av anlegg begrenses.

o

Det bør tilstrebes en utbygging av regulerte/godkjente områder med variert hyttebygging etter
norsk kultur og tradisjon, der hyttas utforming tilpasses tomten /terrenget omkring.

Fra investering og utbygging til drift og vedlikehold
Fornuftige investeringer, fullføre godkjent utbygging, utvikle driften og påbegynne vedlikeholdet:
o

Vi, Høgevarde Vel/hytteeierne, er innforstått med Flå kommunes behov for
arbeidsplasser/inntekter samt Høgevarde AS ønske om et gunstig utkomme fra sine
eiendommer/investeringer. Dette mener vi best mulig sikres i dialog med Flå kommune /
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Høgevarde Vel der det legges opp til en balansert, miljømessig forsvarlig utvikling der hensyn
til allerede etablert utbygging blir tilgodesett i størst mulig grad.
o

At Høgevarde AS gjør investeringer av høy kvalitet i infrastruktur, tilpasset omgivelsene.
Minne Høgevarde AS om at de må videreutvikle driftssiden - med kompetanse, arbeidsplasser
og inntekter. Utbyggingsfasen(e) må ikke bli ”uendelig”, og der driftsfasen blir skadelidende.

o

Utbygging av veier innen hyttefeltene begrenses – kommunikasjon mellom beboerne skal i
første rekke skje på stier, gangveier/sykkelstier og løyper.
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Veier, stier og løyper.
Situasjonsbeskrivelse.
Vellet er meget fornøyd med at Høgevarde AS tar et ansvar for at den nederste delen
av bilveien opp til hytteområdet oppgraderes til en bedre standard.
I kalenderåret 2010 har utviklingen av gangveier knyttet til hytteområdene vært
omtrent lik null. Det eneste Høgevarde AS har gjort er å oppgradere veien over
Gulsviksætra til Sauvaltjern med nytt dekke og nye broer. Dette er en oppgradering vi
i vellet ikke er blitt spurt om og som vellet i ettertid ikke ser nødvendigheten av.
En positiv ting er gjort med å få strøm fram til varmestua slik at man kan få et
viftesystem for avtrekket til grua.
Generelt er veisystemet i vårt hytteområde et stort sår i naturen. Man ser det tydelig
ovenfra Høgevardetoppen og andre topper i området.
Når det gjelder løyper fikk vi i fjor et fint tilskudd med løypa rundt Fyrisjø. Det satte vi
pris på. Det er ei fin løype og et godt alternativ ved utfordrende vær. Dette medførte
imidlertid at løypa mot Steinmannen ikke ble kjørt opp før halve vinteren var gått.
Mange (spesielt i HV3 og Brennåsen) beklaget dette sterkt.
Vellet mener at begrenset utstrekning av infrastruktur både vinter og sommer
reduserer attraktiviteten av vårt hytteområde. Dette gjelder innenfor områder som
Merkede tørrlagte turstier
Kombinerte gang, sykkel og rullestolveier
Kombinerte gang og sykkelstier
Skiløyper
Vellet har et ”sti og løypeutvalg”. Gjennom dette utvalget er det utvekslet en del ideer,
og dette utvalget har en betydelig utfordring i arbeidet med å kunne innfri de målene
som er satt for dette funksjonsområdet. Arbeidsplanen antyder både aktuelle delmål
og aktuelle tiltak, men overlater til utvalget å konkretisere dette området nærmere
blant annet med bakgrunn i synspunkter som framkommer på Årsmøtet, gjennom
brukerundersøkelse eller etter utspill fra medlemmene.

Mål
Vellet ønsker å påskynde arbeidet med planer for stier og løypetraseer. Kunnskapen
man får fra beboerundersøkelsen vil bli et fundament i en slik planlegging.
Mandat for sti og løypeutvalg må utarbeides og utvalget må komme i aktivt arbeid.
Mandatet må klargjøre ansvarsfordeling mellom styret og utvalget når det gjelder
planlegging en på området.
Et mål må være å fjerne alle kryssinger mellom vei og løype. I framtidig planlegging
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må vi se til at løyper krysser vei over broer eller i kulverter. Eksisterende løyper der
barn (eller voksne) krysser vei i fart, må stenges med fysiske stengsler.
Vellet setter seg som mål at man i framtidige reguleringsplaner får inn bestemmelser
om at veier skal få et toppdekke som er mørkt. Dette vi dempe virkningene av veiene
som sår i naturen. På eksisterende veier vil vellet også arbeide for at det blir lagt et
mørkt dekke på toppen.
Vellet ser at det kan være utfordrende problemstillinger når det gjelder løyper og
veier over annen manns eiendom, men det bør ikke hindre at man setter seg mål
som utfordrer disse problemstillingene.

Aktuelle delmål kan være:
Rullestolvei fra elva bort til båtstranda ved Fyrisjø.
Rullestolvei fra vannhuset i HV3 til varmestua.
Gang- og sykkelsti rundt Fyrisjø.
Mulighet for å sykle til Haglebu
Skiløype (scooter) fra Fyrisjø mot Haglebu
Mer skiløype i Vardefjellområdet
Skiløype fra Varmestua til Steinmannen hele vinteren
Merket sti til flere av toppene i området.

Aktuelle tiltak kan være
Sammen med Høgevarde AS komme i gang med planleggingen av gangveier
rullestolveier, gangstier, sykkelstier og løypetraseer.
Jobbe for sikring av løyper som krysser vei.
Planlegge slik at løyper og lekeområder skilles fra biltrafikk.
Planlegge og påvirke slik at hovedinfrastrukturen i fjellområdet blir mørk og
demper virkningen av veier som sår i naturen.
Dugnadsinnsats med merking av stier og løyper
Dugnadsinnsats med rydding og tørrlegging av stier og løypetraseer.

Side 9

Arbeidsplan Høgevarde Vel

ver 6

Beredskap

Situasjonsbeskrivelse.
Styret er i første rekke opptatt av at det er beredskap knyttet til redning, førstehjelp,
brannvern, sikkerhet og orden. Styret mener videre at de særegne elementene i
området knyttet til ferdsel og rasfare, flom, vann/vassdrag, dambrudd, myrer, elver,
skrenter, værforhold, infrastruktur, veier og anlegg.
Beredskapen i vårt fjellområde er i dag overlatt til Høgevarde AS og offentlige
tjenester vi kan benytte oss av. I tillegg kommer selvfølgelig vi hyttebeboere som vil
ta del om en situasjon skulle oppstå. Hvorvidt denne beredskapen er tilfredsstillende
eller mangelfull er det vanskelig å si noe om før man kjenner til hva som finnes.
Vellet er dårlig orientert om det finnes beredskapsplaner for området eller ikke. Vi ser
med egne øyne at enkle hjelpemidler mangler. Det finnes for eksempel ikke noe
redningsutstyr i form av livbøyer eller livliner ved de nærmeste vannene.
Vi vet ikke hvilket utstyr man har tilgjengelig for å frakte forulykkede fra terreng til vei
eller om det finnes søkesonder i tilfelle snøras. Vi vet ikke om det finnes
hjertestarter(e) i områder.
På samme måten er det også når man kommer til brannvern. Vi vet at det antagelig
finnes brannslukningsapparater i hver hytte, men der stopper vår kunnskap.
Vi vet at tyver er stoppet, men alle er kanskje ikke klar over hvordan man skal
reagere ved alarmvarsel.

Mål
Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) knyttet til
Gulsvikfjellet. som kan avklare den fare som uønskede hendelser representerer for
mennesker, miljø og materielle verdier her. ROS-analysen bør beskrive risiko for at
hendelser kan oppstå og konsekvensene av disse.
Hensikten med dette arbeidet er å kunne være forberedt på det som eventuelt kan
skje og raskt kunne iverksette forebyggende og behandlende tiltak.

Tiltak
Vellet tar saken opp med Kommunen og Høgevarde AS med sikte på at ROSanalyse blir gjennomført i tilknytning til arbeidet med områdereguleringsplanen for
Gulsvikfjellet.
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Kultur og aktiviteter
Situasjonsbeskrivelse.
Vellet har hatt problem med å få etablert et utvalg innenfor området ”Arrangement”.
Det betyr ikke at ingen ting er gjort.
Vellet er med på å arrangere påskeskirenn på påskeaften. Dette er et arrangement
som gjennomføres sammen med Høgevarde AS. Et positivt trekk ved dette
arrangementet er at man her også kommer i fellesskap med Gulsvikbygdas
innbyggere.
Vellet har sammen med Høgevarde AS bidratt økonomisk til Høgevardenissens
besøk på varmestua på julaften.
Fiskeforeningen ligger utenfor vellets mandatområde, men vellet er takknemlig for
arbeidet som gjøres med kultivering av fiskevannene m.m.
Høgevarde AS har gitt oss et viktig samlingssted gjennom Sauvalstua (varmestua),
og nå kommer et nytt samlingspunkt gjennom lavoen i den nye vinterparken nær
informasjonstavla. Der blir det et samlingssted i form av kafe/kiosk.

Mål
Vellet må bli langt mer aktiv innfor det kulturelle området. Et viktig element for å
skape identitet mellom hyttebeboerne og fjellsamfunnet er kulturen som etableres.
Mulighetene er mange, og vellet må skape forhold som oppfordrer medlemmene til å
ta initiativ til fellesaktiviteter.
Vellet må også være aktive for at andre aktører kan benytte vårt område til kulturelle
aktiviteter eller arrangementer.

Tiltak
Vellet vil ta initiativ for å etablere et arrangemetutvalg. Utvalget skal være et
ynglested for kreative ideer når det gjelder å skape store og små arrangementer i vårt
hytteområde.
Vellet vil stimulere til at de allerede etablerte arrangementene videreføres og at nye
skapes.
Som eksempel på nye tiltak tenker vellet seg :
St.Hansbål med tradisjonelle aktiviteter.
Påskeandakt
ToppTur-utflukter i grupper.
Historisk vandring med besøk i jaktgraver etc.
Flora og fauna – med vandringer i forskjellige terreng.
Fiskekonkurranse.
Et eller annet arrangement i vinterferieuka (akekonkurranse ?, hopprenn? )
De kulturelle tiltakene må få en bred presentasjon i bilde og tekst på vårt nettsted.
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Informasjon og kommunikasjon
Situasjonsbeskrivelse.
Gjennom året har styrets kommunikasjon med medlemmene gått gjennom
informasjonsbrev utsendt som E-post og brev (til noen få).
Nettsted er dessverre ikke etablert ennå. Styret har igangsatt arbeid med å knytte til
seg kompetanse i oppbygging av et nettsted, men for å skape et godt nettsted må det
også fylles med et pulserende innhold. Uten engasjerte medarbeidere som driver
nettstedet framover blir det fort uinteressant.
Styret har jobbet med å skape en logo for vellet. Forslag er vurdert, men ingen er
foreløpig valgt. En forespørsel om å bygge på Høgevarde AS sin logo ble avvist av
rettighetshaveren.

Mål
Målsetningen må være å få på plass et nettsted som profilerer fjellområdet vårt og de
aktiviteter og opplevelser vellet og medlemmene har i fjellet. Å etablere en toveis
kommunikasjon gjennom en blogg eller et diskusjonsforum er et delmål. Nettstedet
skal samtidig være en informasjonstavle for Styret i vellet.
Med sikte på profilering vil vellet lage sin egen logo bygget på silhuetten av
Høgevardetoppen.

Tiltak
Et av styrets medlemmer skal være leder av et informasjonsutvalg som får i
hovedoppgave å drifte vellets nettsted.
Informasjonsutvalget får også i oppdrag å utforme forslag til vellets logo.
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Organisering av virksomheten
Situasjonsbeskrivelse
Et år har gått siden vellet hadde stiftelsesmøte og valgte et styre. Allerede den gang
ble det planlagt at man skulle ha 3 utvalg som skulle arbeide innenfor
interesseområdene som ble ansett som viktige for vellet. De tre utvalgene var:
Planutvalget
Sti- og løypeutvalget
Arrangementutvalget
Styret har gjennom året erfart at man også burde ha et
Informasjonsutvalg / Redaksjonsutvalg.
Vellet anser det som meget viktig at arbeidet i utvalgene blir prioritert. Utvalgene
representerer sentrale funksjonsområder som bør være på plass i et godt fungerende
Vel.
Styret har bevisst laget en Arbeidsplan for 2011 som gir mandat til utvalgene og styret
å planlegge og iverksette.

Målsetning
Målsetningen må være å aktivere utvalgene gjennom å finne interesserte ledere og
medlemmer.
Utvalgene må knyttes så nært styret som mulig f.eks. ved at utvalgene ledes av
styremedlemmene.

Tiltak
Et viktig tiltak for å aktivere utvalgsarbeidet er å finne ledere og deltagere til
utvalgene. Valgkomiteen instrueres om at det må finnes styremedlemmer som er
villige til å ta hånd om utvalgene.
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