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Foreningens formål 
Foreningen har til formål å verne om medlemmenes felles interesser og rettigheter som 
hytteeiere. 
 
Foreningen skal, innenfor rammer satt av årsmøtet, bidra til positivt samspill mellom 
hytteinteresser, naturvern, stølsdrift og annen aktivitet i området. Foreningen skal søke å 
opprettholde god kontakt med grunneiere og aktuelle styrer og organer. 
 
Foreningen har ansvar for å vedlikeholde klopper utlagt av foreningen. 
 
Foreningen er partipolitisk uavhengig. Foreningen er tilsluttet Vestre Slidre Hytteforening. 
 

Meninger og holdninger 
Styret skal representere foreningen med følgende meninger/holdninger: 

• Angående å beskytte Syndinområdets særpreg som snaufjellsområde og stølsvidde: 
o Soner rundt topper og «urørte» snaufjellsområder bør «fredes» som 

byggefrie soner. Jfr hytteforeningenes forslag til friområde ifm innspill i 2018 
til kommunens arealplan. En markagrense er ønsket. 

o Myrer bør bevares og ikke bebygges eller dreneres, pga overvannfordrøyning, 
flora og fauna. 

o Strandsoner rundt Syndinvannene skal være frie med byggefri sone. 
o Mye brukte stier og skiløyper skal reguleres og bevares med byggefri sone. 

Skiløyper skal i minst mulig grad krysses av brøytede veier. 
o Syndinstøga med stedstilpassede bygninger er posititivt for området som 

nærbutikk, serveringssted, moderat overnattingssted og møteplass. 
o Aktiv stølsdrift og tilstedeværelse av hester, kuer, sauer og geiter i området er 

positivt. 
o Beite og andre tiltak som begrenser gjengroing, bør stimuleres. 
o Foruten støler og Syndinstøga, ønskes ikke næringsbygg på Syndin. 
o Grunneiere, utbyggere og andre bør ikke benytte terreng til lagring av 

maskiner, utstyr, byggematerialer, jord- og steinmasser etc lenger enn 
nødvendig. 

o Søppel og byggeavfall på og ved byggetomter, skal kjøres bort fortløpende.  
o Hyttearkitektur på nye hytter bør være stedstilpasset med moderate 

hyttestørrelser og mønehøyder. 
o Lyskultur bør være dempet, spesielt med hensyn til utelys. 
o Bygninger bør ha terrengtilpassede diskrete farger. 
o Kommunen bør normalt ikke gi dispensasjon fra reguleringsplaner, og 

kommunen bør påse at reguleringsplaner og byggetillatelser blir overholdt. 
• Angående veinett: 

o Hele stølsvidda bør være ett bomveisystem med felles «bomring», gjerne i 
regi av et interkommunalt selskap. 

o Hovedveier og hovedsideveier til alle hytteområder skal brøytes, og brøyting 
skal inngå i bomavgiften. Det bør ikke brøytes flere fjelloverganger enn 
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nødvendig for å nå alle hytteområder. Eksempelvis er det ikke nødvendig å 
brøyte Kvislavegen over fjellet, om det kan kjøres via 
Høyme/Syndinstøga/Lostøl og/eller via Knippesett/Viksyndin/Soleikro. 

o Årskort skal lønne seg for gjennomsnittshytteeieren. 
o Døgnavgift er uønsket. 
o Bilveier bør om mulig ikke brukes til skiløypetraséer. 
o Brøytede veier bør ha færrest mulig krysninger med skiløypetraséer. 
o Hyttefelt-utviklere er ansvarlig for at det dannes fungerende veilag og/eller 

veistyrer for hyttefeltets veier med ordninger for vedlikehold og brøyting. 
• Angående friluftsliv, jakt og fiske: 

o Hytteeierne bør ha mulighet til aktiv jakt og fiske på lik linje med fastboende. 
o Etablerte stier og tråkk i området bør vedlikeholdes og utvikles, slik at 

fjellområdet blir mer tilgjengelig uten at naturkvalitetene forringes. 
o Det bør ikke tillates overnatting i campingvogner og bobiler, foruten ved 

hyttebygging og korttidsbesøk på privat hyttetomt. 
 

Samarbeid og påvirkning 
Styret skal samarbeide med og påvirke: 

• Kommuner 
• Fjellstyrer 
• Veistyrer 
• Løypelag 
• Vestre Slidre Hytteforening 
• Lokale hytteforeninger 
• Røde kors 
• Grunneiere/hyttefeltutviklere/stølseiere 
• Næringsliv i nærområdet 

 

Aktiviteter 
Styret skal arrangere eller legge til rette for foreningsaktiviteter som: 

• Påskeskirenn 
• Bålfest 
• Dugnad på sommerstier 

o Legge ut og vedlikeholde klopper 
o Rydde og merke stier for fotturer 
o Rydde og merke stier for sykkelturer 

 

Informasjon 
Styret skal besørge informasjon ved å: 

• Distribuere viktig medlemsinformasjon på epost til medlemmer (brevpost til de som 
ikke har epost) 

• Drive og vedlikeholde åpen web-hjemmeside om/for foreningen 
• Drive og vedlikeholde lukket Facebookgruppe for medlemmer av foreningen og 

medlemmers familie 
• Drive og vedlikeholde foreningens informasjonstavler 
• Avholde informasjons- og diskusjonsmøter 
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