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Myrland Hytteeierforening 
ÅRSMELDING 2020 

  

     

Styret i Myrland Hytteeierforening (MHEF) består av  
 
Leder   Knut Helland   (ikke på valg)  
Styremedlem  Monica Fredriksen  (på valg)  
Styremedlem  Eirik Fuglum   (ikke på valg)  
Styremedlem Rolf Kahrs Hansen  (på valg)  
 
Dugnadsansvar  Reidar Heggland. Reidar møter på de fleste styremøtene 
Revisor  Janicke Knudsen  
 
Det ble avholdt fire styremøter i løpet av 2020. I tillegg kontakt pr e-post og 
telefon.  
 
Medlemmer  
I 2020 betalte 121 medlemmer medlemsavgift. Det er en betydelig økning fra 
2019, da vi hadde 85 betalende medlemmer. Inklusive medlemsregisteret har vi 
nå kontaktinformasjon til nærmere 300 hytter i Sudndalen. Styret har jobbet 
aktivt for å få flere medlemmer. Det er fint om også medlemmene deltar i denne 
«rekrutteringsdugnaden» ved å kontakte nye naboer og hytte-eiere og be de 
tegne seg som medlemmer på myrland.org  
 
Kommunikasjon med medlemmene: Hjemmeside / Facebook  
Hjemmesiden er svært godt besøkt og er et sentralt «informasjonsorgan» i 
Sudndalen, se myrland.org. Facebook-siden Hallingskarvet Skiparadis er felles 
for Hallingskarvet Skiparadis (HSP) og Myrland Hytteeierforening (MHEF). 
Det siste året ble hjemmesiden fornyet. Den har fått ny lay-out og nye 
søkefunksjoner, og den er tilpasset mobiltelefon-format. Søkemuligheten gjør 
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det lettere å finne fram i innholdet som etter hvert etter blitt ganske omfattende. 
En ny menystruktur gjør det forhåpentligvis også lettere å finne fram. 
Styremedlem Rolf Kahrs Hansen har stått bak utviklingsarbeidet. Han fungerer 
også som redaktør for MHEFs hjemmeside.  
 
Medlemsdugnad  
Styret har som målsetting å gjennomføre minst to årlige dugnader for utvikling / 
rydding / vedlikehold av skiløypenettet. I 2020 var det dugnad 3. og 10. oktober. 
Den 3. oktober var det et imponerende oppmøte med 24 arbeidsvillige kvinner 
og menn. Den 10. oktober var det i alt 6 som møtte opp i ganske dårlig vær. 
 

• Den nye traseen mellom Nygard og skibakken bak Skibyen ble utbedret 
• Det samme ble traseen i tilknytning til broen bak Myrland turist-senter. 

Omfattende arbeid ble gjort.  
• Traseen i skogsdelen av Minnestølsrunden ble utvidet.  
• Rishovdløypa fra brøytestasjonen og opp til mastene ble trimmet for 

underskog. Det ble mye ved til hyttefolket denne gangen!  
 
Reidar Heggland var også i 2020 ansvarlig for å lede dugnadsarbeidet. I tillegg 
tok han – og mange andre av våre medlemmer – viktige egne initiativ. Herman 
Rabbestøl og Martin Grøslandsbråten fra Sudndalen deltok i høst-dugnaden, og 
initierte og ledet arbeidet før jul 2020 med å rydde snøtunge trær som lente seg 
inn i skiløypene.  
 
Myrland Hytteeierforening og Hallingskarvet Skiparadis samarbeider tett 
både om sommer- og vinterløyper. Torgeir Bjerknes, Reidar Heggland og Knut 
Helland er hytte-eiernes representanter i HSP. Styreleder er Kjetil Larsgard fra 
Hovet.  
 
Grøslandsbråten Fjellservice, ved Martin Grøslandsbråten, er engasjert av HSP 
for å preparere løypene i vintersesongen. Vi gleder oss over at løypene har så 
høy kvalitet, og at de kjøres opp tidlig på dagen. Informasjonen om 
løypekjøringen på Hallingskarvet Skiparadis sin Facebook-side er nå 
forbilledlig. HSP ble tildelt kr. 142 000 i stønad fra kommunen for å lage ny 
trase mellom Nygard og Skisenteret; Går en «bygdeløypa» kan en nå gå helt ned 
til skitrekket uten å krysse / gå langs veier. Martin Grøslandsbråten var 
initiativtaker og primus motor. Maskinarbeidet var det Geilo Tomteservice som 
utførte. Dugnadsinnsatsen fra MHEF var avgjørende for at traseen ble klar til 
sesongen 2020 / 2021.  
 
Skidag på Myrland 
ble arrangert den 29. februar. Overraskende mye folk var det, og det ble kos, 
grilling og bakke-more i skileikområdet. Hoppbakke, slalomløype og akebakke 
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var det, med snøscootere som skitrekk og løypekjørerne Herman Rabbestøl og 
Martin Grøslandsbråten som samtalepartnere. Skidagen er et samarbeid mellom 
HSP og MHEF. 
 
Frivillig løypeavgift  
Det siste året har styret i vår forening jobbet aktivt for å få til en økning i 
inntekter knyttet til frivillig løypeavgift. Dette kan en se på skilt som er blitt 
hengt opp i løypenettet og gjennom aktiv promotering på myrland.org. I tillegg 
sendes det ut jevnlige påminnelser på epost til foreningens medlemmer. MHEF 
og HSP samarbeider om å «markedsføre» frivillig løypeavgift. Midlene går til 
tilrettelegging og kjøring av skiløypene i Sudndalen. Vi tenker at en slags norm 
for bidrag bør være kr. 2000 pr år pr hytte, eventuelt kr. 50 hver gang en bruker 
skiløypene. Løypeavgiften går uavkortet til HSP sin konto. I 2020 kom det inn 
til sammen kr. 133.000. Løpende oversikt når det gjelder inntekter til Frivillig 
løypeavgift finnes på hjemmesiden myrland.org  
 
Skiløype ikke preparert siden før jul 2020  
Deler av «Bygdeløypa» fra brøytestasjonen mot Myrland Fjellbistro (på sørsida 
av FV50) er ikke preparert fra desember 2020. Grunneier nekter preparering av 
skiløype over sin grunn. Det gjør han til tross for at det i reguleringsplan av 
2007 går fram at ski og løypesystemet skal sikres. Hyttene som er solgt i 
området er også solgt med lovnad om tilgang til løypenettet. Dette er nå en sak 
mellom grunneier og Hallingskarvet Skiparadis. Dersom våre medlemmer 
ønsker utfyllende informasjon, kan de henvende seg til Styret i MHEF ved 
styreleder Knut Helland.  
 
Sommerstier i Sudndalen  
Vår forening har i 2020, som tidligere år, bidratt til kvaliteten på sommerstier i 
området. Til grunn for kart, skilt og løypenett ligger et omfattende arbeid utført 
av Torgeir Bjerknes. Sommeren 2020 foregikk det et omfattende arbeid med å 
skifte ut sommer-løypeskilt som har gitt etter for vær og vind; de viste feil 
retning, var bøyd, eller var falt av. Nye skilt ble montert. Metallet er sterkere, de 
nye klammerne er kraftigere, og midtstilling av skilt på stolpene reduserer faren 
for vindfang og snøfang. Medlem Torgeir Bjerknes 4 organiserte arbeidet på 
utmerket vis. Lokale folk og hyttefolk deltok. Og skiltsystemet er nå forbedret 
på et imponerende vis! 
 
Fv50  
Som vanlig har medlem Tore Knudsen fulgt med på vedlikehold og vinterdrift 
på fylkesveien. Som nevnt i forrige årsmelding er veien over fjellet betydelig 
opprustet de siste årene. Først ble det gjort store investeringer i Geiteryggs-
tunnelen, og seinere ble det lagt nytt asfaltdekke fra Geiteryggtunellen og ned til 
Østerbø. Med tanke på vinterdriften oppfattes veien som god, med 
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tilfredsstillende trafikkregularitet. Men i jule- og nyttårshelgen 2020 / 2021 var 
Geitryggtunnelen stengt i lange perioder. Knudsen var i kontakt med Viken 
fylkeskommune, som har ansvaret for driften. Fylkeskommunen viste til 
tekniske problemer i forbindelse med en bom som var kjørt ned ved den vestre 
inngangen til tunnelen. Det er likevel vanskelig å forstå at dette skulle føre til at 
tunnelen var stengt i så lange perioder mellom den 23.12 2020 og 7.1. 2021. I et 
brev til Viken Fylkeskommune datert 1.1.2021 skriver Knudsen følgende 
stenging av tunnelen som dro ut i tid: «Satt opp mot målet om å ha den beste 
regulariteten og sikkerheten på veien virker det […] noe underlig at arbeidet 
ikke ble igangsatt straks, også når en tenker på kostnaden med å ha en 
person/vakt i bil ved tunnelåpningen på vest-siden av tunnelen i perioden 23/12 
– 7/1 21.» Styret mener at veistrekningen i denne perioden ikke hadde den 
prioritering den burde hatt. Vi har oppmerksomhet knyttet til denne veien 
videre. Men husk: Det er viktig at myndighetene ser at veien blir brukt. Styret 
oppfordrer derfor på det sterkeste at våre vestlandske medlemmer bruker FV50 
til og fra hytten dersom det er mulig!  
 
COVID-19  
På grunn av pandemien var det «hytteforbud» før, under og etter påsken. 
Årsmøtet 2020 ble arrangert på kvelden etter dugnaden lørdag den 3. oktober. 
Etter møtet var det quiz og moro i samarbeid med kafévert Ståle Stein Berg.  
 
Vi takker  
Det viktige samarbeidet mellom bygdefolk og hyttefolk har stor verdi! Vi vil 
takke Hallingskarvet Skiparadis ved styreleder Kjetil Larsgard, og Herman 
Rabbestøl og Martin Grøslandsbråten, for den store innsatsen de gjør i området! 
Vi takker Ståle Stein Berg for at han alltid tar så godt imot oss på Myrland 
Fjellbistro. Takk også til Torgeir Bjerknes, Tore Knudsen og Reidar Heggland 
for at de stiller opp for MHEF i mange ulike sammenhenger. Og hjertelig takk 
også til grunneiere som gir tillatelse til at vi kan bruke deres grunn på en måte 
som bidrar til å utvikle og vedlikeholde dette fantastiske området for våre 
medlemmer.  
 
 

Myrland 27.9.2021 
Styret for Myrland Hytteeierforening 

 
 
 
 
 
 


