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ÅRSKAVALKADE 2010

Godt skiføre på Høvringen 
Flere av medlemmene var på hytta i julen og over nyttår. De kan melde om ca. 40 cm snø, og at løypemaskinen har begynt å kjøre, så nå er det
bare å ta skiene fatt. Du kan se nærmere om skiføret på www.skisporet.no på hjemmesiden.

Flere vil knytte seg til renseanlegget 
Siden Høvringen Renseanlegg (HR) tidlig i høst gikk ut med tilbud om tilkobling til renseanlegget skal omlag 50 hytteeiere ha svart positivt. Det er
nesten 100% oppslutning blant hytteeiere i Grindstugusetre øst for Kvannslådalsåa, og arbeidene er allerede godt i gang. En rekke hytteeiere i bl.a.
Roa, i Åmillom og opp mot Brekkeseter har også vist stor interesse i hht styreleder i HR. HR vil innen våren 2011 har klarlagt nærmere om trasevalg
mv. og kommer tilbake til hytteeiere om dette.

Høvringen Vel vurderer rabattavtale med Gausdal Landhandleri 
Styret er i samtaler med representant for Gausdal Landhandleri om rabattordninger for vellets medlemmer. Vi vurderer for tiden hensiktsemssige
måter dette kan gjøres på, og vil ut på nyåret komme nærmere tilbake til medlemmene om dette.

Vi trenger dyktige folk!
Etter oppfordring fra ordføreren i Sel, setter vi inn en liten annonse for 1881, som nå flytter hele deres administrasjon til Otta. For å
få dette til er de avhengig av at dyktige folk søker på de ledige stillinger som nå er utlyst gjennom firmaet Bufar Råd og Rekruttering.
Så, har du lyst på en godt betalt jobb på Otta(!), så er det nå du skal søke.

Les pressemeldingen her. Les jobbannonsene her (finn.no)

Se Høvringen Nytt 03/2010 som tar opp kloakksaken 
For å sikre at alle medlemmene er best mulig orientert om utviklingen i kloakksaken har vi laget et eget nummer av Høvringen Nytt om dette, og
som er sendt i posten til alle medlemmene.

Se Høvringen Nytt 03/2010 her.

Høvringen Renseanlegg tilbyr tilkobling for hytter 
Høvringen Vel (HV) og Høvringen Renseanlegg (HR) arbeider nå tett sammen for at
hytteeiendommer kan knytte seg til renseanlegget. HR har i år sendt ut orientering til
hytteeiere i Roa, Grindstugusetre, Bleikstulen-Brennsetre og Åmillom med tilbud om avtale for
tilknytning, se linken under. Flere steder har det vært meget gode tilbakemeldinger, bl.a. blant
hytteeiere ved Grinstugusetre på østsiden av Kvanslådalsåa, hvor nesten alle ønsker
tilknytning. Arbeidene er godt igang.

HR ønsker med orienteringen som er utsendt først og fremst tilbakemelding fra hytteeiere på
om de kan tenke seg tilknytning innen de nærmeste 1–2 årene. Om interessen i et hyttefelt er
stor nok holdes det informasjonsmøte på Laurgardseter v/styreleder i HR, Ole Martin Haugen,
med spørsmål og svar. Deretter kan forprosjekteringen av det aktuelle anlegget begynne og
det tas beslutning om hvilke hovedledninger som kan bygges. Deretter innhentes
tilknytningsavtaler. Det er viktig å få frem at selve tilknytningsavtalene kan undertegnes etter
at interessen er kartlagt og arbeidet med forprosjektet fullført.

Dette er m.a.o. saksgangen; 1) unsendelse av orienteringsbrev med, 2) svarfrist fra hytteeiere om interesse, 3) informasjonsmøte, 4) forprosjekt
og vedtak om hovedledninger, 5) avtaleinnhentning, 6) detaljprosjektering og 7) anleggsstart. Som du ser vil man ikke tidlig måtte forplikte seg til
noe som helst.

Avtalevilkårene fremgår av linken under. De er konkurransedyktige sammenliknet med hva hytteeiere andre steder i Sel må betale for
kloakktilknytning. Ved tilkobling blir hytteeiendommen din del av en moderne infrastruktur, med kontinuitet og langsiktighet, og kanskje det mest
miljøvennlige opplegget som finnes for avløp fra hytter. Det kan øke brukerhyppigheten og verdien av hytteeiendommen din. Ole Martin Haugen
påpeker at hytteiere med fordel kan slå seg sammen i lag for å få (bore etter) vann, og at HR om ønskelig kan gi råd om dette.

Sel kommune er også positivt engasjert i saken og oppfordrer sterkt hytteeiere til å koble seg på renseanlegget, se brev til Høvringen Vel, datert 5.
november annet sted på hjemmesiden.

Styret oppfordrer hytteeiere til nøye å vurdere HRs tilbud om tilkobling. Vi trenger en moderne og miljøvennlig infrastruktur på Høvringen, og HRs
tilbud er et viktig ledd i nettopp dette. Arbeidet er som sagt godt i gang langs Gindstugusetre. Vi anbefaler hytteeiere i andre området å følge opp.
Ta gjerne kontakt med styreleder i HR v/Ole Martin Haugen (Laurgardseter), 61 23 37 12 / 977 14 180, eller konsulent, siv. ing. Øystein Hagen, 61
29 19 07 / 916 76 912 om tilkoblingen. Det kan være lenge til du mottar et liknende tilbud. Høvringen – et rent fjelleventyr!

Se infobrev om tilkoblingen her.

Se HRs avtale om tilkobling her.

Sel kommune oppfordrer hytteeiere til å koble seg til Høvringen renseanlegg 
Styret har i år hatt nær og god kontakt med Sel kommune om behovet for at hytter kan koble seg til til Høvringen Renseanlegg (HR). Kommunen
har i høst bevilget kr. 100 000 for at HR kan ansette konsulent/ingeniør for å kartlegge behov, traseeer for hovedledninger, utarbeid avtaler,
informasjon osv. En rekke hytteiere har mottatt brev om dette. Vellet har nå mottatt brev fra Sel kommune, datert 5. november hvor kommuen
sterkt oppfordrer flest mulige hytteeiere til å benytte anledningen til å koble seg til Høvringen renseanlegg. Det bør være en felles målsetting, sier
kommunen at ønske om innlagt vann og avløp fra eksisterende hytter løses gjennom fellesskapsløsninger, dette sikrer miljøet i et langsiktig
perspektiv og bidrar til å holde kostnadene nede. Kommunen minner også om at alle som har innlagt vann må ha utslippstillatelse, og at kommunen
vil vurdere å kontrollere dette i 2011–2012.

http://www.skisporet.no/
http://www.bufar.no/nyheter/opplysningen-flytter-hovedkontoret-til-otta.aspx
http://www.finn.no/finn/job/fulltime/result?keyword=Bufar+Otta
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/HV-nytt_03-2010.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/infobrev_tilbud_tilkn.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/avtale_tilkn.pdf
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Se brevet fra kommunen her.

Frykter skyhøye bomavgifter langs Gudbrandsdalen 
Slik det ser ut i dag vil en biltur fra Otta til Lillehammer koste ove kr. 400 t/r i bompenger når ny E 6 står ferdig i 2016, ifølge Norddalen 28.10. Det
er særdeles dårlig nytt for fritidsfolket, spesielt de som kommer fra Østlandsområdet, som i tillegg vil bli avkrevd høye bompenger på nye
vegstrekninger lengre syd. Omlag 40% av hyttene på Høvringen er eid av folk fra Østlandsområdet. Og danske, hollandske og andre turister kan i
fremtiden legge ferievegen andre steder enn til bl.a. Høvringen, til stor skade for reiselivsnæringen. Vår aktive ordfører Dag Erik Pryhn har allerede
tatt om kampen for bedre veger med økt trafikksikkerhet, men til en annen og langt mer fornuftig finansiering med sentrale myndigheter, og ser
visse muligheter for nye og bedre løsninger. Vi støtter kommunen i dette arbeidet.

Se intervju med ordfører Pryhn i Nordalen her.

Høvringen Vel gratulerer Rolf Holen med 70-årsdagen!!! 
Vi gratulerer Rolf Holen, en av Høvringens mest kjente og kjære skikkelser med 70-årsdagen, 27. oktober! Rolf er for de fleste av
oss selveste Høvringen Handel og Kro, en viktig støttespiller og miljøfaktor på Høvringen, hvor hytteiere med familie og venner,
hotellgjester og andre finner det de trenger for en flott ferie og fjellopphold. En stor takk og mange gratulasjoner til en særdeles
aktiv, sprek og alltid blid og vennlig 70-åring!

Nye vegnavn på Høvringen 
Som kjent har styret jobbet frem forslag til vegnavn på hytteeiendommene på Høvringen, se sak lenger nede på hjemmesiden. De foreslåtte
vegnavnene har tatt utgangspunkt i stedsnavn som var grunnen til at vegen ble bygget eller andre stedsnavn som kjennetegner vegen.
Navneforslagene ble oversendt kommunen i august, som så la de ut til off. høring, og det har ikke fremkommet kommentarer innen fristen 15.
oktober. Saken vil trolig bli behandlet i kommunens driftsutvalg 9.11. for evt. endelig godkjenning. Vi har god kontakt med kommune om saken, og
vil ta fornyet kontakt om utforming av navnskilt, tavler osv.

Klikk her for å se navn på vegene til hytteeiendommene.

Full gass i kloakktilknytting for hytter 
Det skjer mye positivt for tiden om tilknytning til renseanlegget for hytter. Sel kommune bevilget i august kr. 100 000 til Høvringen Renseanlegg
(HR) for undersøkelser for å å fortgang i arbeidet. HR har derfor i høst engasjert konsulent/ingeniør for å få nærmere kartlagt antall hytter som er
interessert, rørledningstrasser, avtaleutforming osv. Eiere av alle hytter som i dag ikke er tilknyttet renseanlegget vil bli kontaktet. Flere steder er
tilbud om tilknytning mottatt med åpner armer, og i området øst langs Kvanslådalsåa har så godt som alle hytteeiere nå bestemt seg for å knytte
seg til renseanlegget. Gravearbeider er allerede i gang.

Styret er meget glad for den positive utviklingen som nå finner sted og støtter HRs fremstøt. Vi er også svært takknemlig for kommunens gode
oppfølging.

Klikk på denne linken for å se vårt brev til kommunen, datert 25. august.

Kunstutstilling på Brekkeseter, 4. - 30. september
Maleren Jan Inge Fagerli, 29 år og fra Heidal har utstilling av flere av sine malerier på
Brekkeseter 4. - 30. september.  Han har 10 års kunstutdannelse, 3 år ved Florence
Academy of Art i Italia. Fagerli har deltatt 2 ganger på Inderøy Kunstfestival, er
innkjøpt av tidligere ordfører Ola Svaet, medlem av BONO, og deltatt i den offentlige
kunstdebatt i GD. Han har hatt 10 separatutstillinger og 7 oppdrag, og  tre ganger fått
stipend fra Sel kommune.  Fagerli maler mest i en stil lik den du finner blant norske
1800-talls naturalister. På utstillingen kan du ta maleriene nærmere i ettersyn. Vi håper
riktig mange vil besøke utstillingen.

Et hyggelig tips; avslutt besøket med en riktig god middag på Brekkeseter, vel kjent for
sitt meget gode kjøkken. Høvringen Vels medlemmer får 10% rabatt på mat på
Brekkeseter.

EVENTYRSTEMNING PÅ HØVRINGEN VELs STORE OLSOKFEST
Det var eventyrstemning på Høvringen Vels Store Olsokfest slår avisen Norddalen fast.  Dette var 3. året på rad vellet arrangerte Olsokfesten, som i
år samlet hele 220 deltagere.  

Denne gangen ble festen holdt på Øigardseter Fjellstue.  I fjor var vi 183 på Haukliseter, og i 2008 - året da denne type Olsokfest startet - var vi
161 på Brekkeseter.  Det har m.a.o. vært en fin progresjon i antall festdeltagere, likeså i arbeidet med forberedelser til festen, som vi nå har fått
god erfaring med.    

Jan Eigil Bakke blåste i lur – en stemningsfull og flott åpning, som blåste av banen alle vuvuzelaene i fotball-VM tidligere i sommer. Vertskapet på
Øigardseter serverte en variert og meget god grillmeny med rikelig tilbehør og godt drikke.  Ingrid Sørlie Dokken overrasket alle med å lese opp
diktet ”Til Høvringen pris”, av Fredrikke Waaler fra 1917.  Eventyrbandet fra Heidal tro til på nytt og spilte til dans til langt ut i de små nattetimer, og
til allsang ved det store Olsokbålet, til stor fornøyelse for store og ikke minst de små. Barna koste seg ute og inne.  Det var trekking av flotte
fjellpremier på inngangsbilletten. Premiene var sponset av Holum Sport, Jernia, Gausdal Landhandleri og Høvringen Handel. Vi takker firmaene for
støtten, og oppfordrer alle medlemmene med familie og venner til å benytte seg av de gode tilbudene du finner hos dem. Festen fikk mye fin
medieomtale.

http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/Tilkn_Hovr_Renseanl_fra_Sel_kom.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/nye6_Skyhoye_bompengeavgifterNY.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/kart_vegnavn.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/br_sel_k_kloakktilkn_2010-08-25.pdf
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medieomtale.

 

Olsokfest av en slik størrelse byr på store utfordringer.  Det var bl.a. leid inn et digert ”partytelt” for anledningen, som samlet alle, og godt var det
ruskeværet tatt i betraktning.  Høvringen Vels Store Olsokfest er for velmedlemmer med familie og venner, og er en fin anledning til å bli bedre
kjent med hverandre og med den turistbedrift som åpner dørene for oss.   Festen bidrar til identitet og tilhørighet på Høvringen.  Olsokfestene skal
fortsatt beholde sin identitet og sjarme – til glede for hyttefolket og Høvringen!

Sykkelritt til minne og Ole Anders Skaugen lørdag 21. august, 2010
Velkommen til morosam stigsykling i storslagen natur rundt Høvringen. Rittet er meint som eit sykkelritt til minne om Ole Anders Skaugen som
tragisk druknet for 3 år siden. Rittet er for både gamal og ung, sprek og litt utrena. Les mer om rittet om påmelding her...  

Linjeføring på Høvringen
Høvringen Vel sendte 10. juni brev til Eidefoss om behov for nedgraving av gammel høgspentlinje på strekningen Høvringen Fjellstue og
Romundgardseter i forbindelse med at de eldste linjene på Høvringen blir lagt i jordkabel. Se brevet her og Eidefoss sitt svar her... 

Forslag til vegnavn på Høvringen
Sel kommune har vedtatt at det skal tildeles offisielle adresser i hele kommunen. Høvringenvegen er allerede vedtatt vegnavn for Fv 437 på
Høvringen, så alle som har direkte tilknytning til denne vegen vil få adresse Høvringenvegen.  Kommunens forslag er at hytteeiendommene knyttes
opp mot hovedvegene inn i hyttefeltene og adresseres til nærmeste veg.  Kommunen har bedt Høvringen Vel om støtte til å finne ut hvor mange
veger som skal ha navn og ikke minst navn på disse vegene.

Styret har derfor i samarbeid med to arbeidsgrupper jobbet frem forslag til vegnavn på Høvringen.   De foreslåtte vegnavnene har tatt utgangspunkt
i stedsnavn som var grunnen til at vegen ble bygget eller andre stedsnavn/personnavn som kjennetegner  vegen.   I vedlagte oversiktskart vil du
finne vegene og forslag til navn.  Før navneforslagene fra vellet oversendes kommunen ønsker vi at alle vellets medlemmer kan ha anledning til å
uttale seg gjennom en høring.  Vi foreslår derfor at synspunkter og kommentarer sendes styret innen 12. juli. Se oversiktskart her...

Orientering om tilknytning til renseanlegget
Høvringen Vel og Høvringen Kloakkselskap vil i siste halvdel av juli holde felles orientering om tilknytning til renseanlegget. Vi kommer tilbake med
detaljer.

Ønsker oss inn på renseanlegget
Norddalen hadde onsdag 12. mai et informativt oppslag om vårt arbeide for at hytter skal kunne tilknyttes renseanlegget...se omtalen her

FJELLVIKU-2010 HØVRINGEN
Legg ferien til Høvringen fra 26.-31. juli. Stort og variert aktivitetsprogram for små og store, gammel og ung på Høvringen.
Fotokurs, terrengsykling, vandringer, konserter, rappellering, kanopadling, klatring, ridning, hestekokasting, orienteringsløp,
olsokfeiring og ikke minst motbakkeløpet Formokampen Opp!

Last ned programmet her...
Last ned plakat her...
Følg Fjellviku på Facebook

Det var en gang ...
En av våre mange gode velmedlemmer, Christian Skaugen har tipset oss om en rekke flotte fotografier av livet på
Høvringen, helt tilbake til 1880-1930-tallet. alle bildene her

Vil utvikle Høvringen
Norddalen hadde torsdag 29. april et større oppslag om vårt arbeide for å styrke Høvringen. Vi synes det er hyggelig at avisen griper fatt i dette, og
på den måten bidrar til å rette oppmerksomhet på behovet for en god utvikling i den flotte grenda vår, og at kommunen deltar aktivt med positive
tiltak.  
se avisomtale her

Kommunen må tilrettelegge for tilknytning til Høvringen renseanlegg for hytter!
Styret har den siste tiden jobbet på bred front for at hytter skal kunne tilknyttes Høvringen renseanlegg.
Vi har ved flere anledninger tatt saken opp med kommunen, senest i brev av 28. april. se brevet her

http://www.hovringenvel.no/21.08.10%20Minneritt%20H%C3%B8vringen.PDF
http://www.hovringenvel.no/0607_001.pdf
http://www.hovringenvel.no/Eidefoss0001.pdf
http://www.hovringenvel.no/XEROX-4127013.PDF
http://www.hovringenvel.no/Norddalen%2012.%20mai0001.pdf
http://www.hovringen.no/assets/fjellviku/fjellviku-brosjyre2.pdf
http://www.hovringen.no/assets/fjellviku/fjellviku-plakat3.pdf
http://www.facebook.com/pages/Fjellviku/133129740039968?ref=ts&v=app_4949752878#!/pages/Fjellviku/133129740039968?v=wall&ref=ts
http://www.hovringenvel.no/gamle-bilder.pdf
http://www.hovringenvel.no/Side_23-290410_2.pdf
http://www.hovringenvel.no/selkommune-tilknytning-renseanlegget.pdf
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Helsetjenesten i Sel ser store fordeler at hytter tilknyttes renseanlegget 
Styret kontaktet etter årsmøtet 31.3. Helsetjenesten i Sel v/kommuneoverlegen om vårt arbeide for hytters tilknytning til Høvringen renseanlegg. Vi
ønsker alle å begrense forurensning i grunnen og å sikre helsemessige betryggende forhold for vann- og avløp. I den anledning har vi fulgt opp
saken med brev til Helsetjenesten, datert 20. april, se brevet her

Avisene GD og Norddalen omtalte torsdag 15.4. Høvringen Vels årsmøte og den nye musikkvideoen
Norddalen - klikk her
GD - klikk her

Høvringen Nytt nr 1-2010 - leses her...

Høvringen Vandrehjem - nytt tilbud i Rondane
Fra 1.februar er det tilbud om vandrerhjem ved Putten Seter, se pressemelding her

I år er det 50-årsjubileum på Laurgardseter for gjestene fra DJT
Se nærmere omtale her...

Infrastruktur på Høvringen - samordnet politikk eller sprikende staur?
Sel kommune ble i 2009 pilotkommune i rullerende fylkesdelplan Rondane, hvor bredt sammensatte arbeidsgrupper med bl.a. representanter for
vellet, og andre aktører på Høvringen, og kommunen deltok.  De jobbet frem interessante scenarier, med mange løsningsforslag og såkalte
avbøtende tiltak for ny vekst her oppe i høyden, helt annerledes enn utkast til kommunedelplan, som er svak og passiv til nyutvikling på Høvringen.
Se vårt brev til ordfører Pryhn, datert 8.4.2010. Ordføreren skal forøvrig ha honnør for at han samme dag som brevet ble sendt svarte med ønske
om nærmere samtaler om saken.

Styret har sendt brev til Kloakkselskapet om tilknytning til renseanlegget for hytter  
Styret tok ifjor opp med Kloakkselskapet ønsket om tilknytning for hytter til renseanlegget, og har etter årsmøtet ytterligere fulgt opp saken ved å
tilskrive Kloakkselskapet. Kloakkselskapet jobber nå med å utarbeide et nytt tilbud til hytter, og vi håper i fellesskap å få til et orienteringsmøte til
(for)sommeren...se brevet her...

 

ÅRSMØTE HØVRINGEN VEL
Årsmøte ble avholdt på Høvringen Kro, onsdag 31. mars, kl. 1800.

Les innkalling og årsberetning her...

 

Foto: Andreas Krogh

HØVRINGEN - ET RENT PÅSKEEVENTYR! 
Det ligger til rette for fantastiske dager på Høvringen denne påsken.
Det er bra med snø og flotte løyper. Aktivitetsselskapet har ansvaret for
120 km med maskinpreparerte løyper på og rundt Høringen, og det er
god kvalitet og mangfold i løypenettet, enten du går i høyfjellet eller
nede i skogen.

Vi oppfordrer alle medlemmene til å støtte driften av løypene ved å gi
et bidrag til Aktivitetsselskapet, konto; 2105.07.24902, se forøvrig
egen utsendt giro. Vellet støtter årlig med kr. 15 000.

Denne påsken, ta med deg familien og venner og opplev et Høvringen

".... der byder i høyden at vandre ...." som Henrik Ibsen så flott sier
det i diktet "På viddene".   Du kan finne gode opplevelser i skisporet,
og turistbedriftene ønsker deg velkommen til fjellkafeer med vafler og
noe varmt i koppen.

Vær og føremelding kan du sjekke på hjemmesiden, se bl.a.
www.skisporet.no.  Velkommen til fjells!

http://www.hovringenvel.no/tilknytning-renseanlegg%20for%20hytter.pdf
http://www.hovringenvel.no/Side_11.pdf
http://www.hovringenvel.no/Side_22-150410.pdf
http://www.hovringenvel.no/hovringennytt-01-10.pdf
http://www.hovringenvel.no/vandrerhjem-nyhetsbrev.pdf
http://www.hovringenvel.no/laurgard0002.pdf
http://www.hovringenvel.no/laurgard0002.pdf
http://www.hovringenvel.no/selkommune-infrastruktur.pdf
http://www.hovringenvel.no/hovringen-kloakkselskap.pdf
http://www.hovringenvel.no/hovringenvel-arsberetning2009.pdf
http://www.skisporet.no/
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Se leserbrev i Norddalen, torsdag 11. mars fra styrets leder om 
Svak kommunedelplan Ula-Dovre grense, se saken her ....

Lavere eiendomsskatt i 2010 
Hytteeierne på Høvringen har i uke 8-9 mottatt melding om utskriving av eiendomsskatt til Sel kommune for 2010. Sammenliknet med hva
kommunen ville beskatte hytteeiendommene med i 2009 er årets skatteutskriving nesten for en gladmelding å regne. De aller fleste har mottatt en
skatt på hytteeiendommene på omlag 1/10 av det beløpet kommunen opprinnelig ønsket å utskrive i 2009. Vi synes dette viser hvor lite
gjennomtenkt fjorårets behandling av eiendomsskatten var, og er glad for at kommunen nå har rettet opp dette og kommet hytteeierne langt på vei
i møte. 

Høvringen Vel var tidlig ute, allerede høsten 2008, med å advare mot konsekvensene av eiendomsskatten, se våre mange brev bl.a. omtalt andre
steder på hjemmesiden. Vi ser kommunens tilbaketog som en seier for en lang mer fornuftig linje som vi forfektet. Det er som kjent ingen skam å
snu i fjellet, og kommunepolitikerne skal ha honnør for det. 

http://www.hovringenvel.no/norddalen-110310.JPG
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snu i fjellet, og kommunepolitikerne skal ha honnør for det. 

Men, vi skal ikke glemme at det står kommunen fritt, ved hver årlige behandling av kommunebudsjettet å kunne øke skattesatsen (fra 6 til 7
promille), redusere bunnfradraget (nå kr 200 000) og det såkalte usikkerhetsfradraget (nå 10%), for å fylle skattekisten med tiltrengte kroner. Da
kan hytteeierne lett bli en salderingspost i kommuneregnskapet. Det liker vi dårlig, og har allerede advart mot dette. Enn så lenge kan vi leve med
årets resultat.

Behov for mer offensiv kommunedelplan Ula-Dovre grense! 
Styret har i vinter jobbet med høringsuttalelsen til den nye kommunedelplanen Ula-Dovre grense, som skal erstatte den forrige fra 1991. Det er
dessverre en defensiv plan for Høvringen, som på mange måter legger opp til å legge et lokk på utviklingen i grenda. Det er idag et utbredt ønske
blant hytteeiere å kunne modernisere og oppgradere hyttene sine, bl.a. med tilknytning til kloakkselskapets renseanlegg.   Planen holder imidlertid
fast ved restriktive arealbegrensninger på hytter, som ikke oppmuntrer til modernisering.  

Planen legger også opp til lite antall nye tomter og hytter på Høvringen til fordel for andre og mer fjerntliggende områder innenfor Ula-Dovre
grense. Planen oppfordrer ikke til dialog og samarbeid om mulige felles interesser i vinterbrøyting av veg. Planforslaget bidrar til å svekke
sentrumsfunksjonene på Høvringen og opplevelsesverdien her oppe i høyden.  

Høvringen Vel og hytteeiere arbeider aktivt  og målrettet for god dialog med andre aktører på Høvringen og Sel kommune for å styrke
sentrumsfunksjonene og opplevelsesverdien av grenda vår. Vi kan vise til en rekke initiativ med positive ringvirkninger. Vi ber vennligst om at
kommunen i den nye kommunedelplanen og på andre måter langt mer aktivt støtter opp om arbeidet for en levekraftig og miljøvennlig hyttegrend, i
positivt samliv med reiselivsbedriftene. Det er i vår felles interesse.   
Se høringsuttalelsen her .....

Visste du at...
...rundt 1271-1273 skrev Magnus Lagabøte om norsk landlov, bl.a. beiteloven. Det var ikke lov å la dyrene beite utenom gårdene, og brøt en loven
stod en i fare for å måtte gå fra gård og grunn. Derfor søkte folk om tillatelse til å sette opp fjøs og "sæterstugu" i fjellet og dermed få beiterett. Det
har vært sagt at første bebyggelsen på Høvringen var ei stugu i Ruphusom. Høvringen ble etter hvert en av de største sæterstulene i Norge (Kilde:
Setrer og seterliv i Sel av Sel Historielag)

...først på 1600-tallet var det bare tre setrer på Høvringen, Laurgaardsæter, Romundgardsæter og Jørundgardsæter. I matrikkel fra 1668 er flere
kommet til; Olstadsæter, Skåråsæter, Brennsæter, Ulsvoldsæter, Øigardsæter, Haugasæter, Brekkesæter og Skjellesæter. Formosæter er fra 1700-
tall
(Kilde: som over)

Hyttemarkedet i bedring
Hyttemarkedet er delvis friskmeldt melder Finansavisen 17. februar.  Utbudet er stort, og
kjøperne er mer selektive og tilbakeholdne enn tidligere.  Finanskrisen har ikke ført til
høyere etterspørsel etter enkle hytter.  Standarden på omsatte hytter har heller økt.  
Se pdf-fil hyttestatistikken 2009 

Høvringen Høgfjellshotell
fortsatt til salgs
Høvringen Høgfjellshotell er på nytt lagt ut
for salg, se vedlagte artikkel i GD fra 11.
februar. Se også pdf-fil...

http://www.hovringenvel.no/kommunedelplan-280210.pdf
http://www.hovringenvel.no/skann0002.pdf
http://www.hovringenvel.no/hh-til-salgs.pdf
http://www.hovringenvel.no/hh-til-salgs.pdf
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SMUKSJØSETER FJELLSTUE SATSER 
Smuksjøseter Fjellstue i Rondane bygger 5 nye utleieleiligheter som ferdigstilles til 13.02.09. Alle leilighetene har
velutstyrt kjøkken med oppvaskmaskin, mikroovn, stekeovn og kjøleskap/fryser. De to største har badstue og
massasjebad. Alle med balkong og fin utsikt over vannet og fjellene omkring. TV med flere kanaler. Leilighetene kan
benyttes til selvhushold eller med fullpensjon. Dette er et kjærkomment tilbud til alle som er glad i vårt fantastiske
fjellerike, Rondane, og det betyr mye for videreutviklingen av Høvringenområdet som rekreasjon- og reiselivsområde.

Høvringen Vel gratulerer Kari og Roar på Smuksjøseter med det nye flotte tilbygget. Les pressemelding og se bilder av
nybygget på http://www.smuksjoseter.no/

http://www.smuksjoseter.no/

