Styremøte i Sørlia 1 hytteierforening
Fredag 05.03.21.
Styremøtet ble holdt på Sørlia med Kjell Mathisen, Tore Jarl Bråteng, Alexander
Valenzuela, Steinar Mørk og Per Kristiansen

1. Første del av styremøte ble en befaring sammen med vaktmester for å se
på forholdene ved og rundt bekken som kommer ned mellom tun 14 og
15 og krysser veien ned mot tun 6
Det har i vinter vært en ispropp i bekken ved tun 14 som resulterte i at
vannet kom opp over veggen på hytte 14 B.
Det ble iverksatt graving med gravemaskin for å unngå større skader.
Den varmekabelen som ligger i bekken er for underdimensjonert, det bør
også renskes opp i bekkeleiet. Styret ønsker å sette opp skigard på begge
sider av bekken fra veien og ned mot tun 6 hvor bekken går inn i et rør.
Det må også ses på sikkerheten på oversiden av veien. Dette for å unngå
å få gjenstander som kan gjøre skade. Dette er i tillegg for å unngå at
barn kan komme til skade.
2. Det utarbeides en avtale med Hafjell Alpin Lodge, om å bruke våre
søppelcontainere. Styret prøver å samarbeide med Infra ang. en felles
tømmeavtale for hele Sørlia.
3. Parkering. Det er ingen på tunene som har hevd på faste plasser, all
parkering bør fortrinnsvis skje på oppmerkede plasser. Biler som står
parkert inne på tunene kan være til hinder for brøyting og
utrykningskjøretøyer.
4. Styret ber alle hytteeiere vise respekt for hverandre spesielt ved kjøring
på ski mellom hyttene. Prøv å holde litt avstand til hytteveggen.
Det er heller ikke akseptabelt å strø grus i skisporet fordi en ikke liker at
det er for nærme hytteveggen.
5. Styret ønsker å samarbeide med Infra ang. oppgradering av skiltet som
står ved innkjørselen til Sørlia. Lyset som skal lyse opp skiltet er ødelagt.
6. Det er satt opp en strøkasse ved tun 8 og strøkassen ved trafoen er fylt
opp
7. Det bli sendt ut årsavgift i henhold til økningen som ble godkjent på
årsmøtet 2020 med kr.200.-

8. Årsmøte blir holdt 28.05.21 kl:19.00 på Hafjell Pizza (gamle Ryk og Reis)
Det må tas forbehold om restriksjoner p.g.a. pandemien om vi kan
avholde årsmøte til avtalt tid.

