
Litt informasjon om økonomi og drift siste år. 
 
Informasjonen blir sendt til følgende hyttevel: 
Juviken Hyttevel  Dag Henrik Berggrav dagh.berggrav@yahoo.com 
Blili Hyttevel   Arne Wangensteen arne.wangensteen@outlook.com 
Vangsjøen Hyttevel  Rolf Jørn Karlsen rolfjorn.karlsen@fellesforbundet.no 
Øyangen Hyttevel  Vidar Halvorsen vidar.halvorsen@fredfiber.net 
Midthøgde og Rennsenn Steinar Gjengaard steinar@coachsuopport.no 
Rensend Hyttevel  Magne Vestheim magne.vestheim@gmail.com 
Luskeråsen Hyttevel  Steinar Thon  steinar.thon@outlook.com 
Bjodnaholet vel   Ingar Brotnov  ingar.brotnov@if.no 
Fathaugen Hyttevel  Torleif Håvi  torleifhavi50@gmail.com 
Synhauglie Vest   Jens Lidemark  lidemarkj@gmail.com 
Synhauglie Øst   Arne Aursland  aaursland@gmail.com 
     
 
I Melladn Turløyper ligger det over 800 hytter som sogner til løypenettet. 
 
Vi mener vi vil få hyppigere kjøring og bedre løyper om vi har en ny og moderne løypemaskin i eget løypenett.  
 
Om vi klarer å få med 250 hytteeiere som betaler kr 4000,- (som medlemmer) vil vi ha økonomi til å anskaffe 
maskin for sesongen 2022/23. Og en målsetting om et årlig bidrag på 350000. 
 
Vi betaler i dag 1600,- pr time for maskinen og med normal fremdrift på ca 10-15 km/h så koster kjøringen mellom  
9-16 tusen hver gang. Det betyr at vi har økonomi til ca 30 turer pr sesong. Det vil i denne sesongen stort sett være 
tilstrekkelig, men med snørike vintre vil det være altfor lite. 
Fordeler man 30 turer over en sesong så dekker det ikke mere en midtuke + en tur i helg. Vi bør ha økonomi til 50 
turer eller mere? Og kjøre etter snøfall. 
  
De siste årene har det blitt underskudd da innbetalinger fra hytteeiere har sviktet. 
 
Innbetalinger fra hytteeiere i sesongen   17/18   196773 (2017 – 169862) 
                                                                                      18/19    177451 
                                                                                      19/20    145186  
Innbetaling for tilførselsløyper   17/18                   76110 
            18/19    47500
                                                                         19/20                  47700 
Bidrag fra kommunen      17/18  157987 (2017 – 59987) 

                                            18/19                190000 
                                                                                       19/20                190000 
  
Løypelaget har hatt underskudd de siste årene og det har redusert egenkapitalen med nær 300000. 
Hvorav ca 100000 er lagt ned i grunnarbeid for å tilrettelegge for maskinkjøring/tidlig kjøring. 
 
Kommunen er positiv og støtter løypelagene. Mange etterlyser mere penger fra kommunen, men vi må være glade 
for det bidraget vi får. Det er eiendomsskatt i de fleste kommuner og det er ikke mange løypelag som får bidrag fra 
kommunene. 
 
Men det oppfordres til at hytteeier må bidra med kr 1000 for at det skal være gode skiløyper i området. Dette har en 
betydelig verdiøkning for hyttene. Vi må kjøre løyper for hytteområdene. 
 
TAKK, det ser mye bedre ut med innbetalinger i år! Så om vi gir gass nå så kan vi løfte i lag og få bedre løyper! 
 
Melladn Turløyper 
20 mars 2021 


