Informasjon fra Strinde og Bøle Hytteeierforening mv
Strinde og Bøle Hytteeierforening er en forening for alle hytteeiere som bygsler grunn for hytte på
grunnen til Strinde og Bøle Almenning.
Foreningens vedtekter ble vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.november 1966, og
sist revidert på årsmøtet den 6. mars 2019. For vedtekter se foreningens hjemmeside.
Foreningen er registrert i frivillighetsregistret i Brønnøysundregistrene.
Organisasjonsnr. 920 176 569.
Økonomi
Årsmøtet fastsetter kontingent for å være medlem. Overskuddet fra arrangement og kontingent
benyttes til å drifte foreningen, som leie av server for internett, web‐mail og hjemmeside, porto,
bankkostnader, andel av kostnader for strøing av veier, oppkjøring av skiløyper og andre tiltak som er
til nytte for alle hytteeiere.
Hytteeiere i alle områder kan foreslå tiltak, det prioriteres tiltak som er til nytte for alle hytteeiere.
Ved prioriteringer av tiltak må vektlegges en vurdering basert på antall medlemmer og tidligere ytelser
i området.
Hytter
Det har vært hyttebebyggelse på allmenningens grunn i mange år. De første hyttene hadde som
formål å være til nytte ved fiske og fangst. De første hyttene i Øyingen ble oppsatt i 1870 ifølge
opplysninger gitt i forbindelse med et kåseri av Ole Storli, og samlet som eget hefte.
Et hefte som ble utgitt i anledning 40‐årsjubileet for Strinde og Bøle Hytteeierforening.
Dette er lagt inn på foreningens internettside. Se «Om Øyingen før i tida».
Hytta ved Skavdalsvatnet har en spesiell historie. Den var tidligere en skogstue som ble benyttet som
losji for skogsarbeidere som arbeidet i området. Den inneholdt da oppholdsrom for de som arbeidet i
skogen i området, og en stall for hest.
Det er opplyst at denne tidligere var flyttet fra fangeleiren på Valøya hvor den hadde vært benyttet av
tyskerne ved krigsfangeleiren ved slutten av siste verdenskrig, og så flyttet til Skavdalsvatnet for bruk
som skogstue omkring 1950. Fangeleiren var i drift de siste krigsårene.
Det er sannsynlig at denne har en historie før denne tid, men det foreligger lite informasjon om dette.
Det er totalt 151 antall hytter som bygsler grunn av Strinde og Bøle Almenning.
Dette fordeles slik:
‐ Rausjøen, 7 hytter
‐ Skavdalsvatnet, 1 hytte
‐ Grønvika v/Snåsavatnet, 17 hytter
‐ Bølbakken v/Snåsavatnet, 6 hytter
‐ Heggesbekken v/Snåsavatnet, 4 hytter

‐
‐

Drivsvatnet, 19 hytter
Øyingen, 97 hytter

Arrangement
Foreningen arrangerer årlig «Øyingrennet» på langfredag. Hytteeiere møtes for hygge og enkle
konkurranser med mange premier. Det er gratis brus til alle barn og kaffe fra «svartkjel» til alle voksne.
Det er også en tradisjon å møtes på lørdag i pinsehelga for dugnad med tiltak som er til nytte for alle.
Dugnaden avsluttes gjerne med kaffe fra «svartkjel» med en anledning til å treffe øvrige hytteeiere.
For nye hytteeiere er dette en fin anledning til å bli kjent med hyttenaboer.
Støtte til foreningen
Foreningen er registrert for å kunne motta midler fra «Grasrotandelen» ved Norsk Tipping. For
registrering søk på Norsk Tipping.no/grasrotandelen, oppgi foreningens organisasjonsnummer (se
ovenfor).
Kontakt med foreningen
Strinde og Bøle Hytteeierforening har egen e‐postadresse som kan benyttes ved henvendelser til
styret i foreningen styret@strindeogbolehytteeierforening.no
Denne e‐postadressen kan benyttes for kontakt med foreningen, og benyttes av styret for utsendelse
av informasjon til hytteeiere som har registrert en e‐postadresse. Vi oppfordrer alle hytteeiere til å
registrere en e‐postadresse som kan benyttes.
Fiske
Hytteeierforeningen har noen fiskegarn som kan lånes. Ta kontakt med styret for nærmere avtale.
Garnene er spesielt egnet for fiske etter røye om høsten i Øyingen. Et fiske som er meget viktig for å
opprettholde en god bestand av fisk. For gode steder å sette garn på «rørkast» se eget kart over
Øyingen.
Fiskeregler som gjelder på grunnen til Strinde og Bøle Almenning kan lastes opp fra foreningens
hjemmeside.
Avtaler med leverandører
Foreningen vil for spesielle behov kunne gjøre avtale med leverandører.
For gjeldende avtaler se avtaler/reklame.
Facebook
Foreningen har etablert egen Facebook‐side. Dette er en lukket gruppe for hytteeiere eller andre
interessenter. For registrering søk på Facebook og Strinde og Bøle Hytteeierforening.
Denne kan benyttes for å søke informasjon som blir lagt ut fra medlemmer. Hvis du har informasjon
som er til nytte for andre kan det legges inn informasjon her. Her ønskes også lagt inn informasjon om
hyggelige opplevelser, fine naturbilder eller annet.
Avtaler med Strinde og Bøle Almenning (SBA)
Foreningen har avtaler med SBA ang. noen forhold som er til nytte for hytteeierne. Generelle
opplysninger om dette er lagt ut på hjemmesiden (se avtaler om årskort, brøyting og strøing mv)

Andre ytelser fra Strinde og Bøle Almenning
Det foreligger tilbud fra SBA om adgang til å hugge ved etter nærmere avtale. SBA har også en båt
liggende i Øyingen som kan lånes ved behov. Ta kontakt med Michael Hedegart tlf. 92240627 for
avtale.
Opplysninger fra hytteeiere
For å kunne sende ut informasjon til hytteeierne er foreningen avhengig av å ha korrekte opplysninger
om hytteeierne. Ved endringer eller at hytteeiere ikke mottar utsendt informasjon, er det ønskelig at
foreningen kontaktes via e‐post slik at evt. feil kan rettes.
Foreningen er også avhengig av at den har en e‐postadresse som kan benyttes ved behov for alle
hytter. Dette er nyttig for utsendelse av informasjon eller ved spesielle behov for å varsle om spesielle
forhold eller det har oppstått situasjoner hvor hytteeiere bør varsles. Dette er viktig enten du er
medlem i hytteeierforeningen eller ikke. E‐postadressen blir kun benyttet av foreningen i forbindelse
med e‐post til hytteeiere.
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