Stavadalen Hyttevel
Hei og velkommen til Stavadalen.
Stavadalen Hyttevel er et interessefellesskap for alle som har hytte tilknyttet Stavadalen og tomtene
som er utviklet av Vidar Stavedal. I tillegg til å støtte Makalaus Løypelag med finansiering til drift av
skiløypene, er vi et talerør for medlemmene og tar opp evt. saker av interesse med grunneiere eller
andre instanser. Vi behandler også andre saker på vegne av medlemmene, f.eks. mot kommunen
knyttet til eiendomsskatt på hyttene. Så er vi opptatt av å bedre det sosiale miljøet blant hytteeierne
og gjennomfører flere sosiale arrangementer som Makalaus Open (slalomrenn) med påfølgende
Afterski (normalt på Langfredag) samt Påskeskirennet for barn på Påskeaften. Busser til rakfiskfestivalen og akekonkurranse på nyttårsaften er også arrangementer delvis i regi av hyttevelet.
Dugnader i skiløypene er en annen viktig aktivitet som vi gjennomfører i forbindelse med høstferien
hvert år (uke 40/41).
Siden dere er nye hytteeiere i Stavadalen, så ønsker styret i hyttevelet gjerne å få oppdatert
medlemsregisteret med ny kontaktinformasjon. Send gjerne en e-post til styret med følgende
informasjon:
• Etternavn
• Fornavn
• Gnr./Bnr. på hytta
• Hytteadresse
• E-post adresse
• Telefon/mobil
• Hjemmeadresse
E-post adressen til styret er:

Meld dere gjerne også inn i Facebook-gruppen vår, Stavadalen Hyttevel, så kan dere følge med og se
hva som skjer i gruppa vår. Vi har i tillegg en egen hjemmeside på www.stavadalenhyttevel.no. Her
finner dere bl.a. dokumenter ifm. årsmøtene som normalt blir gjennomført på Skjærtorsdag hvert år
(fast møtedato for årsmøtene). Årsberetningen gir et godt bilde av aktiviteten det siste året. Styret er
alltid interessert i personer som kan tenke seg å bidra i styret. Det er et morsomt og givende arbeid
som gir et godt innblikk i hyttevelets aktiviteter og området generelt 😊
Makalaus Løypelag er et relativt nystartet løypelag, stiftet sommeren 2014. Det er et
samarbeidprosjekt mellom flere hytteområder for å samkjøre og organisere løypekjøringen i
området. Tidligere ble dette gjort av de ulike hyttevelene, Liaåsen Hyttevel og Stavadalen Hyttevel,
uten noen overordnet plan eller koordinering. I løpet av et halvt år samlet vi inn midler til å kjøpe
egen løypemaskin til kr. 750.000, og vi drifter nå løypekjøring til et årlig budsjett på ca. kr. 250.000.
Meld dere også her inn i Facebook-gruppen vår, Makalaus Løypelag. Forskjellen på Facebookgruppene er at Løypelaget har fokus på løyper, føremeldinger, smøretips, inspirasjon til turer etc.,
mens hyttevelet fokuserer mer på det sosiale i vårt hytteområde samt aktiviteter som handler om
alpinbakken, Makalausbua etc.
For å bli medlem i Makalaus Løypelag må man kjøpe andel i løypelaget. Hver andel koster kr. 4.000,
og forplikter ikke til ytterligere innbetalinger. Kjøp av andeler skal brukes til å finansiere investeringer
i løypemaskin slik at vi får bygget opp en buffer for å sikre løypekjøringen. Dere finner mer
informasjon om kjøp av andeler på hjemmesiden til løypelaget (www.makalausloypelag.no). Alle som
kjøper andeler får en gratis skilue pr. andel man kjøper, og man kan i tillegg kjøpe flere luer til
familien. Se mer om dette også på hjemmesiden.

Stavadalen Hyttevel
De årlige driftsmidlene som skal sikre drift av løypemaskinen skjer ved at medlemmene i Stavadalen
Hyttevel (og Liaåsen for seg) betaler avgift til hyttevelet. Det er årsmøtet i hyttevelet som fastsetter
denne hvert år (kr. 1.100 i 2017/2018). Det aller meste av disse midlene går videre til Makalaus
Løypelag for drift og kjøring av skiløyper. Medlemmene i Stavadalen Hyttevel trenger derfor ikke å
betale årlig løypebidrag direkte til løypelaget, siden dette håndteres av hyttevelet. Men ønsker du å
støtte ekstra, er du selvsagt hjertelig velkommen til det 😊
Dere finner også mer informasjon på hjemmesiden som dere ser link til nederst. Der finner dere også
oppdatert løypekart, men vi oppfordrer alle til å følge løypekjøringen direkte på skisporet.no slik at
dere er oppdatert på når løypene kjøres. Skisporet.no har også en veldig fin app som dere kan laste
ned. Løypeområdet dere søker på heter Makalaus-Liaåsen.
Veldig fint om vi hører fra dere. Vi vil gjerne innlemme dere i hyttefelleskapet 😊
Velkommen til fjells.
Noen adresser:
Stavadalen Hyttevel: www.stavadalenhyttevel.no og på Facebook: Stavadalen Hyttevel
Makalaus Løypelag: www.makalausloypelag.no og på Facebook: Makalaus Løypelag
Hilsen styret i Stavadalen Hyttevel

