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Tann-Annorseter hyttevel Dato:
06.08.2022

Arkiv ref.:
MTAH2021-22-01

Møte nr:
1-22

Emne:
MEDLEMSMØTE ETTER ÅRSMØTE

Sted:
Sygard Romsås Seter

Ref./forfatter:
H. Krokstrand

Til stede:
19 frammøtte, hvorav 15 med gyldig medlemskap i Tann-Annorseter hyttevel

Distribusjon
Referat legges ut på hyttevellets hjemmeside.
Merknader bes sendt <post@tann-annorseter.no>

Punkt Sak Ansvar Frist

01 .01 AVLØPSANLEGG PÅ HYTTEOMRÅDENE
Det ble henvist til omtalt pilotprosjekt for inntil 9 desentraliserte avløpsanlegg på
området. Medlemmer av hyttevellet tilkjennega bekymring omkring prinsippet
med desentraliserte avløpsanlegg som forutsetter at svartvann skal infiltreres i
grunnen. Bekymringen gjelder faren for forurensning av drikkevannsbrønner som
ligger i samme nedslagsfelt som infiltrasjonsgrøftene.
Det er også registrert at man allerede er i gang med å montere et anlegg på
Stortann basert på tett tank for svartvann og infiltrering av gråvann. Møte-
deltakere tilkjennega at dette etter deres mening ville være et mer robust og
bærekraftig system.
Det råder usikkerhet mht. hva som er kommunens politikk for tiden, dvs. hvordan
man nå skal fortolke regelverket mht. utslippstillatelse.
Styret ble oppfordret til å kontakte VAV-avdelingen i kommunen og:

- Be om en avklaring
- Anmode om at det arrangeres et orienteringsmøte harald asap

01.02 VEIEN I BREIDALEN
Styret har mottatt bekymringsmelding vedr. sikkerheten ved ferdsel på
veistrekningen forbi det rasutsatte området med forslag om at det kontaktes
geolog med sikte på å utarbeide en plan for rassikring.
Veien og veivedlikeholdet sorterer under Utmarkslaget og Utmarkslagets
representanter på møtet lovte å ta med seg forslaget tilbake for vurdering i rette
instanser. frode asap

01.03 LYSFORURENSNING
Det oppfordres på nytt til å slå av utelys på hyttene om natta og spesielt når
hyttene ikke er i bruk, av hensyn til dyr og insekter og for hyttenaboers
opplevelse av stjernehimmelen.
Det henvises til innlegg med link til interessant artikkel på hyttevellets
hjemmeside. alle

01.04 NYTT RÅK
Det ble orientert om arbeidet med å opparbeide et nytt råk mellom gapahukene
våre. Svein Gustavsen har gjort den grøvste jobben med å finne trasee, merking
og legging av tråkksteiner. Hyttevellet har kjøpt inn impregnert plank som legges
ut som klopper i blautmyrene. (Arne Syverud kjører opp dette så snart det blir litt
mindre bløtt i Norddølumsråket)

Det freses ut skilt som monteres i hver ende av stien i løpet av høsten harald Okt?

01.05 BEHOVET FOR DO VED GAPAHUKENE
Styret har mottatt forslag om å plassere utedoen som vi har stående nede på
«Asbjørns Plass», oppe ved Svarttjønna, men styret innstiller på at vi ikke kan
påta oss drift og vedlikehold av en do.
Alle oppfordres til å ta med avfall og eventuelt «sitt fornødne» hjem. Alle må
utstyre seg med nødvendige poser på turen.
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01.06 LØYPEKJØRING
Løypekomiteen og løypekjørerne mottok stående applaus for gode spor sist
vinter tross lite snø. Gjenåpning av løypa over Langslåhaugen be framhevet!

01.07 ENDRE NAVN
Styret har mottatt forslag om å endre navn til Tann-Annorsæter.
Vi har innstilt på å avvente event. navneendring av praktiske grunner til det event
kommer som et pålegg.
Medlemsmøtet sa seg enig i dette.

01.08 SØPLEKASSENE
Søplekassa ved Høgåsen-huken flyter over. Styret bestiller fjerning av alle
søplekasser fra Arne Syverud.
(Vi ser i dag ikke logikken ved å sette ut søplekasser uten å ha et system for
tømming.) harald asap

01.09 HISTORISK VANDRING
Hyttevellet har tatt initiativ til en historisk vandring med utgangspunkt i
jernblestringsgroper og kullminer på Tannsmoen. Medlemmene ble oppfordret til
å delta.

08.08.2022
Harald Krokstrand


