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Informasjon fra styremøtene i Høgevarde pr. 17/6‐2013 

Styremøter:  

Styret har hatt ett styremøte, 22 mai, etter sist informasjon, samt et møte med deler av 
styret , plankomiteen og Erik Gulsvik og Knut Sterud for å bli oppdatert på utviklingsplaner 
samt planlegge medlemsmøte knyttet til saken. 

Styret har brukt  tid på praktiske endringer knyttet til våre nye styremedlemmer og roller. 
Det er mange nye temaer og sette seg inn i for alle.  

Økonomi:  

Medlemskontigent er sendt ut på kr. 250,-. Har du ikke mottatt denne gi beskjed til oss på 
post@hogevardevel.no. 

Styret vedtok på møte 22 mai  å støtte  fiskeforeningen 10.000. som i 2012. Saken blir tatt 
opp på årsmøte hvis vellet vider skal gi støtte. Styrets oppfatning er at videre støtte må 
samordnes og avtales med årsmøte og Høgevarde AS.  

Viktig medlemsarrangement:  

Medlemsmøte om planprosessen 17. august kl 12.00 i Lavvoen,  

Møtet gjennomføres i to deler:  

1) Høgevarde AS informerer om planer og innholdet i de , samt tidsplan  
2) Høgevarde forlater møtet vi i vellet diskuterer saken i gruppearbeid – kommer med 

innspill til Vellet innspill til planen ihh til høringsrunder. Styret vil da formuler et 
dokument på vegne av Høgevarde vel.  

 

Vi gjør oppmerksom på at hver enkelt hytteeier selv kan sende inn synspunkter men dette er 
uten for vellet. Frister for høring finner dere på Flå kommunes hjemmesider. 

Temaer fra møtene og de ulike komiteene:  

Løype/sti: Styret har samlet inn opplysninger om løpekjøringer i tilsvarende hytteområder 
som vårt, med priser, hyppigheter og kjørte kilometer med mer. Vi vil diskutere dette med 
Høgevarde AS med sikte på å komme fram til forbedringer av eksisterende løpekjøring/nett 

Vi ivaretar dette i arbeidet med Planarbeidet, og ønsker å bla. Avdekke hav kommunen 
tenker om bruk av område for andre enn hyttebeboere. 

Plan komite: Ref saken om medlemsmøte 17.8. 

Informasjon: Følg med på nettsiden for utbyggingsplaner og oppdatert informasjon. 



Arrangementer: St.Hans arrangement måtet dessverre avlyses i år da ingen fra styret eller 
representanter fra styret hadde anledning til å delta.  

Samarbeidsmøte med Høgevarde:  

Høgevarde AS har satt opp skilter - Barn leker og fartsgrenser. 

I kommende møtet med Høgevarde AS vil vi fortsette å diskutere hvilke standarder vi kan 
forvente på tjenester levert av Høgevarde AS, samt hvordan disse prises og hvordan prisene 
skal reguleres. Vi ønsker, sammen med Høgevarde AS og definere en samlende minimums 
standardnivå på leveranser av tjenester og innhold, samt et maksimums nivå på årlige 
prisreguleringer. Styret har ingen myndighet til å binde medlemmene i slike økonomiske 
spørsmål, men vi håper på en enighet med Høgevarde AS om disse tingene. Innspill på dette 
er sendt fra oss til Høgevarde AS og vi venter på tilbakemelding på neste møte. 

Neste møte er planlagt over sommeren.  

Det var ingen saker under eventuelt. 

Sikkerhet på fjellet: Viktig og nyttig informasjon er og finn frem GPS koordinatene – skulle ulykken 

være ute får du raskes hjelp fra uttrykningsenheten fra 111, 112, 113. 

Fiskeforeningen: Vi oppfordrer til å se på fiskeforeningens sider og bestille fiskekort. 

 

Vi ønsker alle en god sommer! 

 

Med vennlig hilsen  

 

Styret 

v/ Marianne Bø Engebretsen 

 


