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Tack till dig som är medlem och stödjer Fageråsen Hytteeierforening.
VI arbetar 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.
Nu ser vi fram emot en härlig vintersäsong utan coronarestriktioner. Vi håller
tummarna.

Medlemskort
Fageråsen Hytteeierforening har ett eget medlemskort. Medlemskortet gäller för dig och din
familj som är hytteägare och medlem i föreningen. Till kortet är en hel del erbjudanden och
rabatter knutna som Fageråsens näringsidkare bidrar med. Tänk på att ha kortet med dig så
du kan visa upp det.
Du som ännu inte hämtat ut ditt medlemskort kan göra det på Sport Lodgen på Fageråsen.
Observera! Det är inte 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.
En uppdaterad och aktuell lista med medlemsförmåner för 2021-2022 kommer du att hitta på
vår hemsida så snart vi fått svar från våra samarbetspartners. Ta med vårt medlemskort om
du vill utnyttja rabatter och erbjudanden. http://www.fagerasenhytteeierforening.no/
Medlemstal
I november hade vi 796 (743 i fjol) medlemmar, fantastiskt! Vår ambition är att ständigt öka
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medlemsantalet, att jobba aktivt med frågor som berör oss hytteägare så fler ser fördelarna
med att vara medlem i Fageråsen Hytteeierforening.
Bli medlem
Känner du någon som vill bli medlem? Skicka ett mejl till
kasserer@fagerasenhytteeierforening.no
Det kostar 250 NOK om året.
Fageråsvägen
Ta det lugnt längs med Fageråsvägen och visa hänsyn för gående och skidande personer.
På Fageråsvägen gäller max 50 km/h, längs med alla områden dvs från fd. L och uppåt. Inne
i varje hytteområde gäller max 30 km/h!
Visa hänsyn! Sakta ner!
Containrar för sopsortering
Visst kan vi källsortera avfallet bättre. Bra för miljön och bättre för ekonomin för Fageråsen
hytteområde och för oss. En uppmaning till er alla, släng inte annat än hushållssopor i
containrarna. Observera! 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 15.000.• 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.
Nytt kamerasystem ska ersätta vägbommen
Fageråsen Hytteområde har informerat oss om att de vill ersätta nuvarande bomlösning med
en kameralösning. Fageråsen Hytteområde AS har idag ett system som är levererat från
Nortronic. Samma løsning används idag av Utmarkslaget vid infart till Skihytta men
kostnaden för drift, underhåll och frågor kring hantering av bomkort och passerpoletter är
hög. Därför vill de ersätta vägbommen med en kameralösning via One Park. Vi har i
styrelsen blivit presenterade hur lösningen skulle kunna fungera för hytteägare och
kommersiella gäster. Målet för Fageråsen Hytteområde är att få det helt på plats till våren
2022. Vi har skickat över en hel del synpunkter och frågeställningar kring funktion,
handhavande, kostnad, betalning mm som vi ska få svar på innan ett mer färdigt förslag
presenteras för er medlemmar.
Dialogmöte Trysil Kommun
Trysil Kommune har også dette året hatt høy fokus på Covit 19 situasjonen. De har hatt flere
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informasjonsmøter med hytteeierforeningene i kommunen, og informert oss om situasjonen.
Och framöver får vi helt enkelt följa utvecklingen på Trysil Kommuns hemsida då det verkar
som att ev restriktioner kan komma att införas igen.
Vi och flera hytteeierforeningar är inbjudna till återkommande möten med Trysil kommun.
Har ni önskemål och synpunkter som ni vill framföra till Trysil kommun hör av er till oss.
Planene for utbygging på Fageråskjølen
Hytteeierforeningen har sendt inn våre betenkninger til saken. Dette har også et 50 talls
hytteeiere gjort. Arkitektfirman arrangerte et informasjonsmøte på teams der utbygger /
arkitekt og kommunen orienterte om planarbeidet. Vi er forespeilet et eget møte med
kommunen, men dette er ikke avholdt enda.
Vi väntar på en inbjudan till informationsmöte från Trysil Kommun.
Dialogmöte Eidsiva
Vi har jevnlige møter med Eidsiva (2- 3 ganger i løpet av året). Vi legger der frem hendelser
vi er gjort kjent med og de sine kjente j\hendelser. Videre får vi innblikk i hvilke arbeid som
foregår og som planlegges. (Se eget referat fra siste møtet som återfinns på vår hemsida).
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
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.
Brøyteapp i Fageråsen
Fageråsen Hytteområde har under november informerat om att de innfører bruk av
brøyteapp. Systemet skal være klart til å tas i bruk 08.12.2021 Systemet skal kun brukes for
hytter med egen parkeringsplass, som har brøyteavtale med Fageråsen Hytteområde.
Brøytingen må bestilles 48 timer innen du ankommer. Det er mulig å bestille brøyting med
kortere varsel også, men vårt mannskap vil prioritere de som har meldt seg innen fristen.
Observera: Alle hytter vil innen en periode på 2-3 dager uansett bli brøytet ved snøvær!
Appen innføres for at vi under snøvær og vanskelige forhold, kan gjøre en prioritering av de
enhetene det er ankomst og gjester på. Fageråsen Hytteområde har også muligheten til å
sende meldinger til hytteeiere via appen. Dette kan f.eks. brukes ved ekstremvær eller
uforutsigbare hendelser. Ytterligere spørsmål om dette kan sändas till dem på mail;
fageraasen@fageraasen.no Se mer info på Brøyte.no
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.
Tänk också på att du på din hytta har en tydlig skylt med numret på din hytta och att samma
information finns inne i hytta.
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Årsmöte 2022
Vi planerar för fysiskt årsmöte på Fageråsen 2022.
Årsmötet hålls långfredag den 15 april 2022.

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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