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Tack till dig som är medlem och stödjer Fageråsen Hytteeierforening.
Trots situationen med Covid så arbetar vi för våra medlemmars bästa och under året
har vi ökat medlemsantalet med ett stort antal medlemmar, vilket är fantastiskt.
Tack för förtroendet!
Tillsammans utvecklar vi Fageråsen, det är många intressen som ska vägas in. Vi ser
också att Trysil och Fageråsen utvecklas mer och mer till en åretruntdestination.
Trots Coronarestriktioner så stundar en ny vintersäsong med natur, fjäll, gemenskap,
aktiviteter och fina upplevelser.

Medlemskort
Fageråsen Hytteeierforening har ett eget medlemskort. Medlemskortet gäller för dig och din
familj som är hytteägare och medlem i föreningen. Till kortet hoppas vi kunna knyta
erbjudanden och rabatter från Fageråsens näringsidkare och samtidigt stödjer vi dem när vi
handlar. Tänk på att ha kortet med dig.
Du som ännu inte hämtat ut ditt medlemskort kan göra det på Sport Lodgen på Fageråsen.
Observera! att det inte är nya kort varje år utan har du hämtat ditt medlemskort en gång så
är det det som gäller.
Medlemsfördelar
-Samarbete med andra hytteeierforeningar
-Stöd till enskilda hytteägare i olika frågor
-Rabatter- 10 % på många av Fageråsens restauranger och affärer
-Specialavtal med Eidsiva bredbånd. Til de som benytter seg av fordelene vi har hos Eidsiva
net, HUSK å registrere deg hvert år for å beholde rabattene:
https://www.eidsiva.net/fageraasen/
-Dialog med Skistar, Destination Trysil, Trysil kommun och Fageråsen Hytteområde för att
tillvarata medlemmarnas intressen.
Aktuell lista med medlemsförmåner hittar du på vår hemsida:
http://www.fagerasenhytteeierforening.no/
Uppdaterad lista med medlemsförmåner inför säsongen 20-21 kommer så snart vi har stämt
av med alla företagare.
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Medlemstal
I november hade vi 743! (664 i fjol) medlemmar, fantastiskt! Vår ambition är att fortsätta öka
detta antalet. Vi vill självklart att så många som möjligt ser fördelarna med att vara medlem i
hytteeierforeningen.
Bli medlem
Känner du någon som vill bli medlem? Teckna dig för resten av året för 100 NOK. Alle med
adresse utenfor Norge får resten av året gratis!
Be aktuelle gå inn på vår hjemmeside: http://www.fagerasenhytteeierforening.no/bli-medlem/
Det kostar 250 NOK om året.
Fageråsvägen
Ta det lugnt längs med Fageråsvägen och visa hänsyn för gående och skidande personer.
Vi påminner om fartgränsen på 60 km/h från bommen upp och ner till hytteområdena.
I områden längs med Fageråsvägen gäller max 50 km/h och inne i varje hytteområde gäller
max 30 km/h!!
Visa hänsyn, kör sakta.
Containrar för sopsortering
Visst kan vi källsortera avfallet bättre. Bra för miljön och bättre ekonomi för Fageråsen
hytteområde och för oss.
En uppmaning till er alla, släng inte annat än hushållssopor i containrarna.
Observera! att bygg och rivningsavfall lämnas på återvinningscentralen på Mosanden.

Hvem støtter vi økonomisk:
• Fageråsen Fritid (Sykkel og ski på Fageråsen) kr 60.000.• Slettås IL som bidrag til preparering av skiløypene til Svesætra kr 10.000.• Trysil Røde kors kr 4.000.SPOND
Vi benytter et nytt medlemsystem, som også mange idrettslag og foreninger benytter. Det
betyr at mange nå får opp informasjon om medlemskapet i Hytteeierforeningen sammen med
medlemskap i en annen forening.
Av nye muligheter dette gir, er enkel oversikt over hva vi har av info i våre systemer, blant
annet medlems nr.
Dialogmöte Skistar
Vi har under hösten haft ett möte med Skistar inför kommande säsong och de gör allt för att
iordningsställa anläggningen inför skidsäsongen. Allt sker utifrån en anpassning och de
aktuella coronarestriktioner som gäller.
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Dialogmöte Fageråsen Hytteområde
Vi för en dialog med Fageråsen Hytteområde om ett ev. nytt bomsystem.
Dialogmöte Trysil Kommun
- Kommunenes oppdrag, overvåke smittesituasjonen og smittevernet lokalt. Ha beredskap
for rask innsettelse av inngripende tiltak.
TISK-strategien innebär:
• Testing
• Isolering
• Smitteoppsporing
• Karantene
För vidare information om Covid 19 och Coronarestriktioner läs mer på Trysil kommune startside
-Sjekke planbestemmelsene for ditt område
Trysil kommun har i den senere tid sett noen eksempler på at noen har satt opp bygninger
som er unntatt søknadsplikt, men så viser det seg at bygget strider mot planbestemmelser.
Så, husk å forsikre deg om at det du skal bygge, ikke strider med bestemmelser i f.eks.
reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel. Bygger du ulovlig, kan du få pålegg om å
rette eller rive bygget så det blir i tråd med bestemmelsene. Du kan også bli ilagt tvangsmulkt
eller overtredelsegebyr.
-I følge hytteeierforeningen er det flere som har tatt seg til rette og hogd på annen
manns eiendom, en sak er politianmeldt. Det etterlyses respekt og mangel på holdninger
påpekes.
-Planene for utbygging på Fageråskjølen; vegløsninger, ski inn og ski ut. Fageråsen
hytteeierforening orienterte om sine betenkeligheter i forhold til forslaget. Næringssjefen
redegjorde for planinitiativet og prosessen så langt. Hytteeierforeningene anmodes om å
følge med i de kommende planprosessene og kommunen vil legge til rette for deltakelse.
Informasjon legges ut på kommunens hjemmesider.
Vi och flera hytteeierforeningar är inbjudna till ett återkommande möte med Trysil kommun i
samband med jul och nyår. Har ni önskemål och synpunkter som ni vill framföra till Trysil
kommun hör av er till oss.
Mötet hålls den 28/12 2020.
Dialogmöte Eidsiva
Vi har ett möte inplanerat med Eidsiva i november för att ta del av deras framtidsplaner och
ev klagomål, fel och brister som inkommit som synpunkter till Hytteeierföreningen.
Vi kommer til å ha slike møter 3 – 4 ganger pr år fremover. Her får vi høre Eidsivas fremdrift
på å forbedre anleggene i Fageråsen. Vi gjennomgår feilsituasjoner og hører om både hva
som er åsrak og hvordan det er rettet opp.
Det er viktig at alle problemer den enkelte opplever meldes til kundeservice på chat
https://www.eidsiva.net/kundeservice/ eller telefon +47 61200612. På denne måten får
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Eidsiva oversikt over om det er spessielle områder som har større utfordring enn andre, og vi
får høre statistikk over hvilke hendelser som har vært i Fageråsen.

Nyheter & övrig information
- Nyheter på Restauranthuset Fageråsen vintern 20/21, se bilaga
(Trygg servering, Restaurant Fjellroa, Sankt Olav, Sankt Olav Take Away, Restaurant
Pilegrimen)
- NÆRBUTIKKEN FAGERÅSEN HANDEL, se bilaga
- CAFÉ NERO – ditt møtested i Fageråsen
- Destination Trysil, Trysils Reiselivsstrategi 2030, se länk

Dette kan redde liv!
Om du har lastet ned og ringer via appen Hjelp 113, vil posisjonen din automatisk sendes til
nødsentralen. Nød-appen er gratis og lastes ned i appbutikkene. Den er tilgjengelig til
både Apples iPhone og Googles Android.
Årsmöte 2021
Vi planerar för ett digitalt årsmöte 2021.
Årsmötet hålls långfredag den 2 april 2021.

Tveka inte att höra av dig till oss i styrelsen eller direkt till föreningens ordförande,
Maria Michels Staffas, mariamichels@live.se, tel 070-674 72 44 eller till vår gemensamma
mejl post@fagerasenhytteeierforening.no.
Følg oss på vår hjemmeside www.fagerasenhytteeierforening.no og på Facebook
(Fageråsen hytteforening)

Vi önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År.
Fageråsen Hytteeierforening
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