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Innledning.
Vellet er til for alle medlemmer, og styret ønsker at Vellets arbeid skal bidra til at
Høgevarde er et godt sted å være.

Hovedmål
Vellets hovedmål er å ivareta medlemmenes interesser og bidra til trivsel og aktivitet i
fjellet.
For 2014 vil vi videreføre og utvikle faste arrangementer i forbindelse med jul og
påske.
Vi har erfart at medlemmene ønsker mer aktivitet rundt praktisk løype og sti-arbeid,
og vi vil fortsette å arrangere dugnader. Vi ønsker å ha ha en løpende dialog med
Høgevarde AS om forbedrede turveier, sti- og løypenett og løypekjøring.
Videre vil både utvalgene for «Løype og Sti» og «Plan» følger opp den prosess vi er
med på i forbindelse med den nye områdereguleringen for Gulsvikfjellet, samt andre
eventuelle reguleringssaker som måtte komme.

Informasjon og kommunikasjon
Nettstedet skal profilere fjellområdet vårt og de aktiviteter og opplevelser
medlemmene tilbys i fjellet. Via hjemmesiden og vår e-postadresse kan medlemmer
og interessenter nå oss.
Styrets primære kommunikasjonskanal er vellets hjemmeside og denne vil bli jevnlig
oppdatert med informasjonsbrev fra styret.
Alle medlemmer inviteres til å sende inn saker, bilder eller ideer til innhold og tema.

Kultur og aktiviteter
Vellet vil fortsette å utvikle og bidra til de fire sukksessarrangementene og i tillegg
prøve å etablere nye arrangement med vekt på kultur, oppdagelser og
naturopplevelser i fjellet vårt.
 Påskeandakt v/soknepresten i Flå
 Påskeskirenn (vi hjelper Høgevarde AS)
 St. Hans feiring
 Julaften med besøk av Høgevardenissen
Vellet vil videreføre samarbeidet med Høgevarde AS og Fiskeforeningen.
Vellet er åpent for å samarbeide med andre aktører, lag og foreninger om
arrangementer som for eksempel:
 ToppTur-utflukter i grupper.
 Historisk vandring med besøk i jaktgraver etc.
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 Flora og fauna – med vandringer i forskjellige terreng.
 Mulig arrangement i vinterferieuka
Vi vil søke å gi de tiltakene en inspirerende presentasjon i bilder og tekst på vårt
nettsted.

Videre utbygging i Gulsvikfjellet
Vårt viktigste fokus innenfor planarbeidet i året som kommer, er knyttet til dialog i
flere fora både om prosessene for og det reelle innholdet i den nye
områdereguleringsplanen for Gulsvikfjellet. Det pågår også endringer i vedtatte
reguleringsplaner, som vi følger opp med tilsvar.
Vi konstaterer manglende etterlevelse av vedtatte reguleringsplaner.
Kommunen har ikke som forutsatt igangsatt arbeidet med samlet sti- og løypeplan.

Styret vil videreføre den etablerte dialogen primært med Høgevarde AS og Flå
kommune, samt kommentere planforslag som legges ut på offentlig høring i slutten
av februar 2014. Dette arbeidet vil søke å ivareta de kvaliteter området har i dag,
typisk primært friluftsliv basert på å bruke naturen med begrenset tilrettelegging.
Vi vil følge opp at kommunen igangsetter arbeidet med samlet sti- og løypeplan, som
forutsatt.
Vi ønsker å bevare mest mulig av området som inngrepsfritt og derved sikre
artsmangfold i flora og fauna, samtidig som vi beholder nok terreng å ferdes i. Det er
nødvendig å sikre mer variasjon og nok løyper å fordele oss i når antall brukere
mangedobles fra i dag.
Vi vil søke å balansere alle hytteområdenes interesser der det kan være
motsetninger, særlig ved lokalisering av ny utbygging av felt og infrastruktur.
Følge opp at det i planene innarbeides romslige grøntkorridorer for sti og løypenett,
kombinert med at alle skal ha kortest mulig vei fra sine hytter til uberørt natur.
Videre få tilrettelagt sti og løypenett så det minimaliserer behovet for interntrafikk,
samt begrenser ekstern trafikkbelastning til randsonene i området.
Arbeidet med plansaker krever mye tid og styret er avhengig av interesse og
engasjement fra medlemmene.

Beredskap
Arbeidet med beredskap er en del av konkretisering av arbeidet med
områdereguleringsplanen med tilhørende konsekvensutredninger, som er blitt
forsinket.
Styret vil fortsatt arbeide for at vi skal ha en så god som mulig beredskap i vårt
fjellområde.
Styret anbefaler alle hytteeier å ha koordinatene for sin hytte lett tilgjengelig ved bruk
i en nødsituasjon.
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Turveier, stier og løyper.
Målsetninger i 2014 er å fortsette å følge opp aktuelle saker og tiltak vedrørende
veier, sti og løypenett overfor Høgevarde AS, og i samarbeid lage en plan for merking
og bedring av fremkommelighet på tur- og stinettet.
Aktivisere utvalget i både planlegging og praktisk arbeid i terrenget med å etablere et
godt merket stamnett av turveier, stier og løyper. Sentralt vil være å etablere dugnad i
løpet av 2014.
Kravet til antall kilometer preparerte spor og kjørefrekvens vil øke i takt med antall
ferdigstilte hytter fremover. Utvidelse av løypenettet og oppfølging av løypekjøring vil
derfor fortsette å være en prioritert oppgave.
Vellet vil likeledes arbeide for å få gjennomslag for hovedprinsippet om at alle
hovedløyper bør ha planfri kryssing med hovedveinettet. Dette gjelder bl.a. for løyper
som fra Fisketjenn v/Brennåsen mot Sauvall, ved nedfart fra HV 4 mot
parkeringsplass, kryssing av veien mot HV 2 og for Fyrisjørunden ved HV 7.
.
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