Referat fra samarbeidsmøte med Fageråsen hytteeierforening, Trysil Caravanforening, Skistar,
Trysil kommune, Destinasjon Trysil og Fageråsen Fritid.
Trysilfjell Utmarkslag var forhindret fra å møte.
Initiativtaker til møtet var Jens Christian Sverdrup Dahl etter hans opplevelse av forholdene i bakken i
jul- og nyttårshelg med påfølgende mail og telefonsamtale med Mats Årjes, Skistar AB.
Til stede fra Fageråsen: Maria Michels Staffas (leder), Tina Furuseth og Tollef Rustad
fra Caravanforeningen; Antony Åsheim (leder) Jarle Sørlie, Trond Emilsen og Camilla Henriksen
initiativtaker Jens Christian Sverdrup Dahl, Destinasjon Trysil; Gudrun Sanaker Lohne,
Fageråsen Fritid; Pontus Åkesson, Trysil kommune; rådmann Jan Sævig
Skistar; destinasjonssjef Helge Bonden, driftssjef Jan Linstad, markedssjef Turid Backe-Viken og
sjef i Norge Bo Halvardsson,
Trysilfjell HF: John Johansson (leder), Rune Bjørnstad, Edgar Dønåsen og Anne Svenneby

Leder av Trysilfjell Hytteeierforening ønsket velkommen før en kort presentasjonsrunde.
Jens Christian Sverdrup Dahl innledet med at alle parter ønsker et godt samarbeid med Skistar og
øvrige akjtører i Trysil.
Han etterlyste informasjon generelt og sa at det er ønskelig med en informasjonskanal.
Er det mulig å få info om stengte bakker, snøproduksjon etc på MySkistar- appen?
Han lurte også på hva Skistar tenker om oss som kunder.
Helge Bonden hadde en info-presentasjon; Se vedlagt
- det bygges snøproduksjon i Li-bakken/L13 til sommeren og vannreservoar på St Olavs tjern som
øker kapasiteten betydelig. Kan dermed produsere mye mer snø samtidig.
- Bakke 15, Sindre; bredde økes til sommeren
- Bakke 13, Li; bredde økes med 20 meter til sommeren
- 80 % av de kommersielle overnattingsgjestene er utlendinger
- Trysilfjellet har i dag ca 28 000 senger.
Kommuneplanen tillater 43 000 senger… Skistar har alltid ønsket færre senger enn dette med en
grense på 35 000 senger. Skistar ønsker ikke flere senger enn skianlgget kan håndtere.
-Kapasitet i skianlegget i dag er 14 000 personer samtidig på ski. Kan utvides til 23 000 personer ved å
bygge ut bakker, heiser, restauranter mv iht masterplanen.
- Skistar bruker 3 000 000 på skibuss/lokalbuss pr sesong
- Skistar bruker 3 500 000 på langrennsløyper pr sesong. Skistars ansvar iht avtale er å preparere
dagens løypenett på 100 km. Utmarkslaget og Fageråsen Fritid (grunneiere) har ansvar for etablering
og grunnarbeider i ski inn/ut løypene og langrennsløypene. Skistar klipper maskinelt der det er
fremkommelig. Gjennomgang av mulig utbedring av løyper for bedre fremkommelighet og dermed
behov for mindre snø for åpning gjøres i vinter. Og de partier som det er økonomisk/praktisk mulig å
utbedre gjøres i sommer.
- Forskjønnelse – prosjekt i regi av Skistar, Trysilfjell Utmarkslag og Fageråsen Fritid er i gang med

målsetting om å få det til å se vesentlig bedre ut rundt oss hele året.
- I 5-årsplanen for Skistar ligger to nye stolheiser; Eventyr (evnt gondol) og fra hotellet i Fageråsen.
Dette er ikke styrevedtatt enda så eksakt oppstart ikke avklart.
- I tråd med gjeldende reguleringsplan fra 2010 vil den eldste delen av caravanplassen bli tatt i bruk
som skiområde/barneområde i 2021. Det innebærer at 100-130 campingvogner må finne annen
plass.
- Skilting – det er iverksatt et større felles skiltprosjekt med Destinasjon Trysil, Trysil kommune,
Trysilfjell Utmarkslag, Fageråsen Fritid og Skistar, for å bedre skilting i hele Trysil – Gågata i Fageråsen
er allerede gjennomført med nye skilt. Se vedlagt.
Hytte/caravaneiere mener dette er positivt, men er vel så opptatt av at det skiltes mer i og rundt i
fjellet. Det er et problem for nye gjester å finne fram. Skiltplanen omfatter også skianlegget og
langrennsløyper.

På spørsmål fra Edgar Dønåsen om hva caravan- og hytteeierne betyr for kommunen svarte Jan
Sævig at vi er viktige. Han ser "totalen" av alle tjenester og nevnte særlig verdien av handel.
Bo Halvardsson viste til en gammel undersøkelse vedr kjøp av sesongkort og sa at omsetningsmessig
målt i solgte skipass står hytteeierne for en mindre andel enn flere andre gjestekategorier.
Selvfølgelig er hytteeier/caravan likevel en viktig gruppe for Skistar – både som brukere og
ambassadører. Noe som ble understreket av Helge Bonden på direkte spørsmål fra Jens Christian
Sverdrup Dahl.
Pontus Åkesson sa at Fageråsen Fritid vil lage en brukerundersøkelse blant hytteeierne. Han tar
kontakt med Utmarkslaget for å inkludere hele fjellet. Destinasjon Trysil vil også bli involvert.
Langrennsløypenettet vil bli vurdert utvidet, men er da avhengig av ytterligere finansiering.
En langrennskomité hvor også hytteeiere/campere er representert er bestemt at skal på plass.
Ønsker fra salen / spørsmål og diskusjon:
Det ble etterlyst enklere måter å finne "hjem" på. App? Et sted å lese av skikortet?
Det er ønskelig med lokalt helårs skikort – med earlybird-priser – evnt å få med sykkelpass i
sesongkortet.
Det er ønskelig med et årlig dialogmøte som dette - med alle parter til stede. Og det besluttet vi vel å
gjennomføre.
Det ble etterlyst informasjon om hvilke goder skikort medfører. Skiprepping til halv pris etc. Skistar
skal forsøke å informere bedre om dette. Skal ligge info på skistar.com
Kan hytteeiere få rabatt på hotellet når vi trenger ekstra overnattingsplass for våre gjester?
Pga brannfaren rakk ikke Skistar å fjerne kvist og småbusker i langrennsløypene i sommer.
Bakker måtte prioriteres. Jan Linstad lovet at dette er noe som normalt gjøres hver sommer der det
er mulig å komme frem med maskin.
Skurufjellet trenger 50 cm mer snø før løyper kjøres opp.
Jan Linstad bekreftet at det skal kjøres opp spor i løype 10 fra Brynbekken og mot Hesten.

Jan Linstad fortalte om problemer med snøproduksjon og temperatur. Han bekreftet at produksjon
hadde skjedd all den tid det var mulig. Skistar sparer ikke på strømmen – de lager så mye snø de bare
kan så fort de kan!
Han fortalte at det nå kun var et fåtall bakker som var stengt.
Nedfart til caravanplassen har et farlig kryss i parken. Jan Linstad sjekker opp.
Renovasjonsplassen "flyter" til tider over. Kan det settes opp kameraovervåking?
Skjer det at fastboende også bruker plassen? Trysilfjell Utmarkslag holder dialog med Søir.
Gangveg langs Vestbyvegen fra Mosetra til Turistsenteret blir bygget i år av Trysilfjell Utmarkslag.
Gangveg i Fageråsen blir påstartet i år og fullføres neste år.
Vår oppfatning er at Skistar har samme interesse som oss i å få tilbake vegnavnskiltene. Dette ble
ikke tatt opp på møte.
Skal vi lage egen facebook-gruppe som gjelder kun for oss med interesser i Trysilfjellet?

Trysil, 26. januar 2019
Anne Svenneby

