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Hyttestyret har i år bestått av: 
 
Siri Olsvik (ansvarlig for drift av kafeen) 
Knut Stabell 
Magne Bruheim 
Asbjørn Aase 
Olav Kant 
Øystein Olsen 
 
 
I tillegg til hyttestyret så har Tor Erling Fledsberg gjort en god jobb som 
innkjøpsansvarlig av varer til kafeen.  Denne oppgaven har han forøvrig hatt siden 
klubben tok over driften etter vertskapet. 
 
Marius og Camilla administrerer utleie, sørger for renhold og vaktmesterarbeide på 
hytta. 
 
 
 
 
Kafedriften 
 
Kafeen har vært åpen på søndager og onsdager i høst. I vinter har den vært åpen 
lørdager og søndager.  Den har ikke vært åpen på onsdager i vinter da all skiaktivitet har 
skjedd i den nye kunstsnøløypa på Noreødegården. Vi har hatt noen helger med fint 
skiføre og de har gitt god omsetning i kafeen. 
 
Takk til alle som bidrar med vakt i kafeen på skihytta! Kafedriften bidrar med gode 
inntekter for klubben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlikehold og drift av hytta 
 

• Boden ved inngangen til vertskapet er utbedret. Det var mistanke om at boden 
var angrepet av sopp, men dette ble utelukket.  Deler av boden manglet gulv. Det 
er blitt støpt opp en støttemur, råtten plank er fjernet og gulvet er fullført. 
Arbeidet ble gjort på dugnad over to ettermiddager av Knut Stabell og Magne 
Bruheim. Siri Olsvik og Øystein Olsen var også med som medhjelpere.  

 
• Vinduet på kjøkkenet er byttet grunnet lekkasje (Knut og Magne). 

 
• Pumpe til parafinovnen hadde lekkasje og er byttet. 

 
• Ved til grillhytta er hogd på dugnad av Mage Janitz og Øystein Olsen.  Veden er 

hogd av trær felt i området rundt hytta.  
 

• Det er blitt investert i nytt trådløst alarmanlegg fra Verisure. Det gamle anlegget 
var utdatert og var ikke mulig å oppdatere. Det nye anlegget er en betydelig 
oppdatering, og bestå bl.a. kameraer som gir alarmselskapet mulighet til å se 
deler av hytta ved alarm. Alarmen har også en tale og lytteenhet der 
kommunikasjon mellom alarmselskap og de som er tilstede på hytta.  
 

• Samtidig med installasjon av alarmanlegg ble det montert kodelås på 
utgangsdørene ved herre- og damegarderoben. Disse er knyttet til alarmen og 
innbruddsalarmen slås av når kodelåsen åpnes. Behovet for å gi tilgang til utleie 
og tilgang til wc for f. eks. eksempel skoleklasser er ivaretatt. Det er mulig å åpne 
og gi tidsbestemt tilgang ved hjelp av appen til Verisure. 
 

• Lammineringsmaskin er innkjøpt. Det ble valgt en dyrere modell i A3 format som 
kan lage stivere plakater (250 Micron). Maskinen er planlagt stasjonert i et skap 
på Skihytta sammen med skriver etc.  
 

• Bålpanne og krakker er innkjøpt. 
 

• Det er blitt installert bredbånd på skihytta.  
 
 

 
Planlagt arbeide 2018 
 

• Oppussing av herregarderobe 
• Opprusting av lagerrom kjeller 
• Oppdatering av sikringsskap 

 
 
 
 
 
For hyttestyret  
Øystein Olsen 


