
 

Til alle  

hytteeiere/campingvogneiere/fastboende i Øvre Stordal 

 

 

Styret informerer 

Følgende saker ønsker vi å informere alle som har tilhørlighet på fjellet. Vi skulle som 
alle andre hatt mulighet til å feire påsken på fjellet, men i år bli det dagsturer.  

Fjellservice som finansieres av deg som medlem, vil kjøre hver dag i påska inkl. 
palmehelga. Dette kan du følge med på skisporet.no, hvor det er fargelagt når FS har 
kjørt de forskjellige løypene. Vi gjør oppmerksom på at skipatruljen opplyser at de ikke 
har beredskap denne påsken, og skulle uhellet være ute, må dere ringe 113. Stordal 
skipatrulje lover å komme sterkere tilbake når alt er normalisert igjen, sier leder 
Håvard Olsen. 

Gitt at Corona virusen gir seg etter hvert, så planlegger ØSV følgende aktiviteter; 

• Møte med hyttelederne i hyttefeltene 23. mai 
• Medlemsmøte 20. juni på varmestua 
• Dugnader 4. juli 
• Hjerte starter kurs 5.7 for primært skipatruljen og trekkvakter. Hvis stor 

påmelding vil vi tilby våre medlemmer et gratis kurs senere i sommer/høst 
• Sommerfesten/åpen dag 8. august 

Alle disse aktivitetene vil vi komme tilbake til med mer info på e-post/facebook/ 
plakatering langs veien til Overøye.  

 
Styret i 2020 har vært omtalt i  
Storfjordnytt og Bygdebladet med  
pressedekning og bilde, og vi vil  
gjøre vårt ytterste til å oppfylle HP.  
Styret er følgende personer som er  
avbildet  
(Frode Hagen var på jobb i Nordsjøen og derfor er han  
ikke avbildet) 

 

 



Medlem situasjonen pr d.d. 

Det er nå registret 239 ! medlemmer, hvor noen er overført fra i fjor da de hadde 
dobbelt betalt. I år har vi mottatt fra 3 medlemmer et beløp som er vesentlig større 

enn årets kontingent. Styret TAKKER "#$% disse medlemmene for dette ekstra 
bidraget. En av dem, har ønsket at dette skulle komme alle til gode, og styret vil gå til 
innkjøp av en bålpanne som plasseres på Øyna. 

Vi har nå ajourført registeret med alle campingvognene og leilighetene, og det 
gledelige er at mange av de har valgt å bli medlem. Vi trenger fremdeles flere 
medlemmer og håper på din støtte til konto nummer 3910 36 74488.  

Vi vil i neste uke sende ut oversikt til de respektive hyttefeltene sine ledere og styret 
med status på medlemssituasjonen. 

ØSV kartet 

Dette deles ut til alle, og ved å sende  
e-post eller SMS til meg, så vil jeg legge  
dette i info tavlen ved Stolen pub,  
merket med navn etter hvert som dere  
melder interesse.  
Min e-post er  

k-erikt@online.no eller 915 86690 

 

NYTT I ÅR 

Dette kartet vil vi produsere limt på en aluminium plate med 4 hull til å feste på 
hytteveggen. Vi tar opp bestilling på dette via e-post (se over) til meg merket med  

KJØP AV KART og skriv navnet ditt. Kartet selges og produseres ved minimum bestilling 
på 10 kart, og prisen er 350 kr for medlemmer og 500 kr for ikke medlemmer 

 

Aktivitetene i påska er avlyst pga Corona situasjonen, men vi vil ønske alle sammen er 

RIKTIG GOD PÅSKE og håpe at dere får noen flotte turer og dags turer til de 
flotte løypene som legges hver dag av Fjellservice i påska 

 

Med vennlig hilsen  

På vegne av styret i ØSV  
Karl Erik Tørlen 



 


