
Litjvasshytaa 
Hyttestyret har bestått av Wiggo Pettersen (leder), Roy Brubakk (nestleder), Magne Krutnes 

(styremedlem), og Arne Schille (utleier) 

Hyttestyret har dessverre ikke fungert de siste årene, også det siste. De andre i styret har hatt et 

krevende år hver for seg.  Leder har vi ikke lyktes å få kontakt med, og vi har gitt opp å få kontakt. 

Valgkomiteen er informert, og det vil bli valgt nye medlemmer for neste år.  

Hytta har siste året hatt 14 overnattingsdøgn, noe som er gjennomsnittet over mange år 

Der er en del ting som må gjøres og kjøpes inn til hytta kommende år. Er ikke snakk om mye penger, 

men er nødvendige ting. 

Hytta har avtale med Lomsdal/Visten nasjonalpark for å ta ut ved til hytta. Denne er gjeldene til og 

med kommende år, så den må reforhandles og fornyes for nye år. Har snakket med forvalteren, og 

det skulle nok være en proforma å få til. Vi kommer til å kontakte grunneier, Statskog som skissert i 

avtalen før vi går til hugging av ved. Dette arbeidet må gjøres før 15 april, og etter 15 september. 

 

Ting som må gjøres kommende år. 

-Hyttetaket må ryddes for trær, og gress. 

-Hytta må jekkes opp i en enda, da den har seget noe. 

-Vedhugging 

-Rundvasking av hytta 

Innkjøp 

-Jekk for å jekke opp hytta 

-Ny hyttebok 

-Ny myggnett for vinduer 

-Oljelampe (I stedet for lampen som går på gass) 

-Nye årer til båten i storvatnet/ny båt. 

-Klessnor ute 

 

Som man ser er det ikke mye som hverken må gjøres, eller kjøpes inn for å få hytta i fin stand. Det er 

allerede kontakt med personer som vil være med i styret for hytta, slik at vi har stor tro på at 

arbeidet og drift av den vil bli bedre fremover. Kunne vært en ide om å reklamere litt for denne hytta 

som ligger i Nasjonalparken, og har bra med fisk både i Litjvatnet og i Storvatnet. 

 

 

 

 



 

 

Budsjett: 

Innkjøp av jekk      2000 

Lamper                   1500 

Myggnetting            500 

Årer                         1500 

Hyttebok                   200 

Diverse                    1000 

SUM UTGIFTER     6700 

 

 

For hyttestyret 

Roy Brubakk 

 


