
Sørlia 1 Hytteeierforening 
 

Eierinformasjon 

Enten du er godt kjent i Sørlia eller er ny eier vil du forhåpentlig finne nyttig informasjon her. 

Styret vil benytte anledningen til å ønske nye medlemmer velkommen, og dette skrivet vil bli sendt alle 

nye eiere, i den grad vi får kjennskap til overtagelser. Ved vesentlige oppdateringer vil skrivet bli sendt 

alle eiere. 
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1. Henvendelser til foreningens styre 

Styret kan enklest nå via mail til: sorlia1@hotmail.no 

2. Vedtekter 

Alle eiere er forpliktet til å være medlemmer av Hytteeierforeningen og til å betale den til 

enhver tid gjeldende kontingent. Kontingent for 2011 er NOK 8500,- 

3. Årsmøter 

Årsmøter holdes hvert år i april – mai.  

Siste referat er vedlagt. 

4. Årsavgift 

Årsavgiften bestemmes av årsmøtet og inkluderer følgende hovedposter: 

TV/internett ca. 25 %, vaktmester ca. 20 %, søppeltømming ca. 15 %, snøbrøyting ca. 10 %, 

festeavgift ca. 10 %, vedlikehold vei/fellesområder ca. 10 %, diverse utgifter ca. 10 %. 

5. Reguleringsbestemmelser 

a. Gjeldende bestemmelser ble vedtatt mai 2011. Vedlagte tegninger viser tillatte 

påbygg. Det presiseres at påbygg likevel må byggesøkes iht. norsk lov. Det gjelder 

også fasadeendringer. 

b. Farger 

Vedlagte oversikt viser grunnfarger og dekorfarger for hele området. Send oss en mail 

om noe er feil eller uklart! Eventuelle ønsker om endringer må sendes inn som sak på 

årsmøtet. 

6. Vaktmesteravtale 

Avtalen omfatter: 

a. Snømåking av gangveier/hytteadkomst 

b. Rydding av krattskog 

Du kan selv som eier fjerne krattskog nær din hytte. For trefelling må det søkes styret. 

c. Søppeltømming 

Containere utplassert på området er ment for husholdningsavfall. 

Vaktmester følger med på fyllingsgraden i containerne og stapper så godt han kan, 

men vi ber om at møbler og bygningsmaterialer mm. leveres på Øyer 

Gjenvinningsstasjon på Tingberg (www.glor.no)  

7. Infra, samarbeid med andre hytteforeninger i området 

Avtalen omfatter: 

a. Snømåking og annet vedlikehold av veier og P-plasser 

b. Preparering av skivei.  

Hafjell Alpinsenter preparerer brede traseer. Styret arbeider med å finne en løsning 

for preparering av smale passasjer. 

8. Canal Digital 

a. Avtale 

Hytteeierforeningen har tegnet en kollektiv avtale, kundenummer 7042021. Du bør 

selv opprette en avtale, ring Kundeservice på telefon 06090. (Du kan da velge to 

tilleggskanaler.) Se forøvrig: www.canaldigital.no  

b. Kabel-TV 

HD digital dekoder skal medfølge ved overtagelse og er Canal Digitals eiendom. 

Avtalen gjelder grunnpakke. 

c. Internett (Komplett Mini 2/1 Mbps) 

Modem skal medfølge ved overtagelse og er Canal Digitals eiendom. Evt. trådløs 

ruter må du selv skaffe. 

9. Ved salg 

Styret fører liste over alle enheter og ber om å bli orientert ved eierskifte, slik at vi kan komme 

i kontakt med ny eier. Vennligst send mail til: sorlia1@hotmail.no 

Se for øvrig avsnitt om Canal Digital vedr. modem og dekoder. 

10. Vedleggsliste 

Vedtekter, 2 sider 

Referat siste årsmøte, 3 sider 

Reguleringsplan, 13 sider 

Fargeliste, 1 side 

Skiveikart, 1 side 
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HAFJELL - SØRLlA I  
VEDTEKTER 
 
Endret 20.05.05 (§6) 
 
§ 1. 
Foreningens navn er Sørlia 1 Hytteeierforeningen Sørlia 1. 
 
§ 2. 
Foreningens medlemmer er eiere av hytter i hyttefeltet Sørlia I og Il. 
Alle eierne innenfor hyttefeltene har ved kjøp av eiendommen forpliktet seg til å være 
medlem av foreningen og til å rette seg etter nærværende vedtekter og avgjørelser som 
treffes i medhold av disse. 
 
§3. 
Foreningens styre består av 3 - 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Årsmøtet 
velger også to varamedlemmer. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 
to år av gangen. Ved første gangs valg går halvparten av styret ut etter ett år. 
 
Styret konstituerer seg selv. 
 
Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. 
 
§ 4. 
Følgende oppgaver tilligger styret: 

a) Drift, vedlikehold og nødvendig oppgradering av fellesarealer og fellesanlegg 
samt andre fellesoppgaver innenfor området. Med fellesarealer, fellesanlegg og 
fellesoppgaver menes i disse vedtekter bl.a. ansvaret for felleområder som ligger i 
fellesskap, veger, parkeringsplasser, gatelys samt utvendig fargevalg på 
bygningene. 

b) lnngå avtale med et utleieselskap som administrerer driften og utleien av de 
enkelte hytter og leiligheter. Slik avtale skal bl.a. inneholde utleiepriser på hytter 
og leiligheter, tidspunkt for når enhetseieren må melde fra om eget bruk, 
administrasjon av leieforholdet, vedlikehold, rengjøring m.v.. 

c) Inngå andre nødvendige avtaler vedr. forvaltningen av fellesoppgaver, herunder 
snørydding, renovasjon, vaktmestertjenester og annet av felles interesse. 

d) Forvalte og eventuelt foreta nødvendige endringer av avtale mellom enhetseierne 
og hytteeierforeningen om utleievilkårene. 

e) Innkreve årsavgift som fastsettes av årsmøtet. 
f) Føre regnskap og lage årsberetning over foreningens drift. 
g) Innkalle til årsmøter. 
h) Være valgkomite eller å utpeke egen valgkomite. 
i) Andre gjøremål som årsmøtet måtte bestemme. 
j) Ved avtaler som inngås må grunneierens rettigheter iht. festeavtale påaktes 

og respekteres. 

 
§ 5. 
Årsmøtet er foreningens øverste organ. Hver enhetseier har én stemme på 
årsmøtet. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 % av enhetseierne er representert. Ved 
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stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 
Ordinært årsmøte skal arrangeres hvert år innen utgangen av juni måned. 
Ekstraordinært årsmøte blir å avholde når minst ett styremedlem krever det, eller når 
10 % av medlemmene krever dette. 
 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må skriftlig være sendt styret innen 
utgangen av mars måned. 
 
Innkalling til årsmøtet skjer med to ukers varsel. Med innkallingen skal følge forslag 
til dagsorden, årsregnskap, årsberetning, budsjett for påfølgende år og forslag til nytt 
styre. 
 
Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker: 
 

a) Godkjenne årsregnskap og årsberetning. 
b) Godkjenne budsjett for påfølgende år. 
c) Behandle saker fremmet av styret. 
d) Behandle saker innkommet til styret. 
e) Fastsette årsavgift. 
f) Velge nytt styre. 
g) Velge revisor for ett år av gangen. 

 
Årsmøtet kan ikke treffe realitetsavgjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen. 
 
Vanlige saker avgjøres med simpelt flertall blant de møtende. 
 
Endringer av vedtektene eller vedtak som krever betydelige uttellinger krever 2/3 flertall 
av de møtende. 
 
§ 6. 
Hvert medlem plikter å betale årsavgift og ekstraordinære bidrag fastsatt av 
årsmøtet. Ved overdragelse av enheter svarer ny eier for eventuelle ubetalte krav 
Hytteeierforeningen måtte ha vis a vis tidligere eier. Medlemmene plikter videre å 
holde sine eiendommer i ordentlig og ryddig stand samt å unngå unødig bråk slik at 
hyttefeltet gir størst mulig trivsel for alle medlemmene. 
 
§ 7. 
For øvrig gjelder sameielovens regler og eventuelt ved eierseksjoner gjelder 
eierseksjonslovens regler. 



































Fargetabell for Sørlia, Vikinggrenda og Sandegrenda 
Alt er oljedekkbeis. 
 
Vikinggrenda 

Tun Vegg Vindusrammer og vindskier Vinduer 

6 Brunsvart 734 Gammelrød 607  Helhvit 535  
7 Gammelrød 607 Valdresblå 653 Helhvit 535 
8 Brunsvart 734 Gammelrød 607  Helhvit 535 
9 ? Rørosrød 025 Helhvit 535 

10 Gammelrød 607 valdresblå 653 Helhvit 535 
 
Sørlia 
Tun Vegg Vindusrammer og vindskier Vinduer 

11 Seterbrun 675 Tuddal Blå 667 Helhvit 535 
12 Seterbrun 675 Grønn Umbra 629 Helhvit 535 
13 Seterbrun 675 Vårgul 655 Helhvit 535 
14 Seterbrun 675 Tuddal Blå 667 Helhvit 535 
15 Seterbrun 675 Herregårdsgrå 600 Helhvit 535 
16 Seterbrun 675 Gammelrød 607 Helhvit 535 
17 Seterbrun 675 Vårgul 655 Helhvit 535 
18 Seterbrun 675 Grønn Umbra 629 Helhvit 535 
19 Seterbrun 675 Herregårdsgrå 600 Helhvit 535 
20 Seterbrun 675 Gammelrød 607 Helhvit 535 

Veggene var beiset med oljebeis Tjærebrun 520 fra starten. Noen hytter er  
 
Sandegrenda  

Nr. Vegg Vindusrammer og vindskier Vinduer 

1 Kirsebær 686 Grønn Umbra 629 Helhvit 535 
2 Kirsebær 686 Grønn Umbra 629 Helhvit 535 
3 Kirsebær 686 Grønn Umbra 629 Helhvit 535 
4 ? ? ? 
5 Seterbrun 675 Grønn Umbra 629 Helhvit 535 
6 Brunsvart 734 Grønn Umbra 629 Helhvit 535 
7 Kirsebær 686 Grønn Umbra 629 Helhvit 535 
8 Seterbrun 675 Grønn Umbra 629 Helhvit 535 
9 Seterbrun 675 Grønn Umbra 629 Helhvit 535 

10 Seterbrun 675 Grønn Umbra 629 Helhvit 535 
11 Seterbrun 675 Grønn Umbra 629 Helhvit 535 
12 Kirsebær 686 Grønn Umbra 629 Helhvit 535 
13 Brunsvart 734 Grønn Umbra 629 Helhvit 535 
14 Seterbrun 675 Grønn Umbra 629 Helhvit 535 
15 Seterbrun 675 Grønn Umbra 629 Helhvit 535 

 
Rød strek: Sørlia 
Hvit strek: Vikinggrenda 
Blå strek:  Sandegrenda 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KV, 19.01.2012 
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