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Områdene i og rundt hyttefeltet vårt har dype 
skitradisjoner. Så dype er de at dette området 
ble en gang regnet som et av SørNorges mest 
attraktive.
Skiinteresserte i alle aldre valfartet hit for å opp
leve ekte skiglede. Skoler arrangerte klasseturer  
og skidager på Havrefjell. 
Bjørn Gunnar Feltsykket på C4 har opplevd 
mange skoleskidager på Havrefjell og selv del
tatt i skirennet som gikk fra Heimdal  i nord til 
Vegårshei i sør. Dette rennet var sesongens store 
”happening” og områdets svar på ”Birken”. 
Å snakke med Bjørn Gunnar om hans opplev
elser og barndomsminner fra  fl otte skiturer i 
traktene rundt oss, gir inspirasjon. Inspirasjonen 
har resultert i en visjon om å blåse liv i de gamle 
skitradisjonene.
Inspirasjon var det også å hente på det ekstra
ordinære medlemsmøte i velforeningen vår 7. 
november i fjor. Engasjementet rundt skigåing 
og oppkjørte løyper var stort og en samlet for
samling stilte seg bak ideen om etablering av 
løypelag samt å støtte dette økonomisk.
En arbeidsgruppe som representerer alle be
rørte parter, er nedsatt og har som oppgave å 
arbeide videre med etablering av Felle Løypelag. 
Selv om vi har noen utfordringer, er mulighetene 
store og mange. 
På sikt ser vi for oss et løypenett som strekker 
seg fra Løytesdalen i nord til Katerås i sør med 
Felle som det naturlige senter. På Felle  kan 
en legge inn en stopp for å nyte en kopp varm 
kakao eller en sjokolade i den lokale kafeen før 
skituren fortsetter videre. For tilreisende kan 
Felle bli det naturlige utgangspunkt for skituren 
enten du vil gå nordover eller sørover. 
Å trekke tilreisende til løypenettet vårt er viktig 
av to årsaker. Det vil gi inntektsmuligheter til 
løypelaget  og samtidig gi Felle Landhandel økt 
omsetning, både i kafe og butikk.

Felle vil også være det naturlige utgangspunkt 
for løypelagets aktiviteter. Her vil løypemaskinen 
stå parkert. På sikt ser vi for oss et servicebygg 
som, foruten løypemaskinen, skal huse alt øvrig 
teknisk utstyr.
Når løypemaskinen skal preparere nordover mot 
vårt hyttefelt, tar den utgangspunkt i lysløypa 
på Felle og følger denne helt inn til denne snur. 

Felle Løypelag – fra visjon til virkelighet

Herfra  er det nå preparet en tilbringer frem til 
fylkesveien. Fra fylkesveien går løypenettet vi
dere inn til Kyrtjønn og tilknyttes øvrig løypenett. 

På sikt kan du fra Felle følge en løypetrase sør
over mot Slokedalsfjellet, Vedlausfjell og ende 
opp i Katerås i Åmli kommune. Det er også 
mange muligheter til å lage fl ere rundløyper 
tilknyttet denne hovedløypa.Terrenget er lett 
kuper t med lange strake myrdrag. Ypperlig for 
de som ønsker et ”snillere” terreng. Området byr 
forøvrig på fantastiske naturopplevelser. Disse 
traseene er ennå ikke ryddet, men blir det nok 
snø i vinter, har vi ambi sjoner om å kjøre løyper 
så langt dette er forsvarlig.
Sist vinter åpnet vi en løypetrase helt inn i Løytes
dalen. Løypa har vært fl ittig brukt og vi har fått 
mange positive tilbakemeldinger. Vel inne i dalen 
føler vi vel kanskje det er en liten nedtur å måtte 
snu for så å gå samme veien tilbake.
Vi jobber derfor med å få til en forlengelse av 
løypa over til Ormvasslia og derfra tilbake til 
Havre fjell. Er vi først kommet over til Ormvasslia, 
er det også mulig heter for å komme seg videre 
mot Heimdal og på sikt til Gautefall. 
Vi har derfor vært i kontakt med Gautefall Løype
lag med tanke på et fremtidig samarbeid i dette 
området.  

En annen viktig samarbeidspartner vi ser for 
oss, er Felle IL. Løypelaget vil, på sin side, åpne 
mange muligheter for idrettslaget og kanskje det 
på sikt kan etableres en langrennsgruppe i regi 
av idrettslaget. Dette kunne bli en fl ott møteplass 
for hytte folk og bygdefolk.
Vi vet vi legger listen høyt og at ambisjonene er 
store. Men med så mange positive krefter og 
ikke minst signaler om å få dette til, er vi over
bevist om at vi lykkes. 
Så gjenstår det bare å håpe på en fl ott snørik 
vinter. I skrivende stund er skiforholdene ypper
lige.     
5 grader minus og silkeføre. Løypene er perfekt e. 

Det er bare å ta skiene fatt.
Vi sees i løypa !

Kristian Bay  
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Vi skriver 2010 når dette leses og et år med flere 
utfordringer er lagt bak oss. Løypelag og radon 
er sentrale stikkord i denne sammenhengen, og 
det er også her fokus har ligget for styret. 
Arbeidet med et løypelag ble dratt i gang for al
vor etter at styret hadde fått mandat fra årsmøte 
til å sette i gang. Vår aktive og engasjerte nes
tleder, Kristian Bay, var allerede på saken og 
fortsatte videre med fullt pådrag. Det ble avholdt 
møte med grunneiere og utbyggere med sikte på 
å danne et løypelag. Ekstraordinært medlems
møte ble avholdt i vår forening for å sikre vårt 
bidrag til økonomien i et  løypelag. Dessverre 
strandet forsøket fordi sentrale grunneiere trakk 
seg i tolvte time. Men et enstemmig medlems
møte bevilget likevel et solid bidrag til denne 
sesongens løypekjøring i regi av Havrefjell Ut
vikling. Dette viser bare hvilken betydning dette 
har for våre medlemmer og verdien av et godt 
løypenett for oss som hytteeiere. Det må også 
sees som en styrke for vår velforening at vi er så 
samlet i slike sentrale spørsmål. Siste ord er nok 
heller ikke sagt i denne saken og styret vil holde 
dialogen med grunneiere og andre hyttefelt 
åpen.

Radon er påvist i drikkevann fra 
tre brønner. Etter påbud fra mat
tilsynet har derfor HU installert 
utstyr for å lufte ut dette fra 
vanntårnet. To andre brøn

ner, som benyttes i høysesong, skal også få slikt 
utstyr. Det skal ikke være farlig å drikke vannet, 
men det er fordel å lufte ved dusjing. Vi må for 
øvrig få lov til å takke Nina Myhre som engas
jerte seg i saken, og som har fremskaffet saklig 
og god informasjon underveis. Dette har vært til 
stor hjelp for oss i styret.

Heldigvis er ikke alt bare jobb og utfordring. Ju
len 2009 kunne vi glede oss over oppkjørte løy
per. Noe som i forhold til foregående år, faktisk er 
ganske tidlig. Til tross for kulden fant flere veien 
ut i sporet. Flott at vi har en aktiv dugnadsgjeng 
som vedlikeholder det løypenettet vi har i dag 
og gjør dette mulig. Vi retter derfor en stor takk 
til dugnadsgjengen og Tore som iherdig kjører 
tråkkemaskinen så fort det er mulig.

Med også akebakke ryddet på dugnad, håper vi 
at de minste, eller de mest lekne av oss, får en 
mulighet til utfolde seg på vinterføre.

Sommeren i fjor bød på blandede værforhold, 
men vi håper allikevel at folk kom seg ut på 

tur og fikk brukt den flotte naturen vi har 
rundt oss. Denne avisen har tidligere 

kommet med gode turforslag fra 
medlemmene som har gått opp 

nye spor. Fortsett med det. Det 
er flott når noen vil dele sine 
turopplevelser med andre og 
komme med gode tips.

Det vi skal huske på når vi er 
ute på tur, er å ikke etterlate 
”spor” etter oss. Bålbren
ning på forskjellige plasser 
og på bart fjell er noe vi bør 
unngå, og søpla tar vi med 

hjem.

Mange bør nok også huske 
at de har båter liggende langs 

Sandtjønn og Spjotvann. Husk å 
se etter disse og sett hyttenummeret 

Styret i Sandtjønnlia og omegn 
velforening innkaller herved 

medlemmene til årsmøte 2010.

 Skjærtorsdag 1. april 2010
Tid:  Kl.16:00

              Sted: Grendehuset på Felle

Styret
Sandtjønnlia og Omegn 

Velforening

ÅRSMØTE

Styret informerer . . .
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på båten. Er båtene ødelagt så må de fjernes. 
Dagens båter av plast går dessverre ikke tilbake 
til naturen som de gamle treprammene gjorde. 
Vår egen Havrefjellerklæring setter nettopp na
turen og opplevelsen i fokus. La oss leve opp til 
den. Vi skal også være glade for og stolte av at 
den er adoptert av nabogrenda, Havrefjell hyt
tegrend.

Ting har etter hvert falt på plass i vårt relativt 
unge hyttefelt. At det har gått såpass fort og uten 
for store problemer, tror vi skyldes aktiv innsats 
fra tidligere styrer og et godt samarbeidsklima 
med utbygger. For styret er det viktig å bygge vi
dere på dette og vi i styret er glad for at vi har en 
engasjert forening bak oss. Det tilfører hyttefeltet 
en verdi som ellers ikke ville vært der.  
Ha derfor et godt år på hytta, og så sees vi på 
årsmøte.

Erik Wefring
På vegne av styret i Sandtjønnlia 
og omegn velforening.

Foto: Hanne Rui Olsen

. . . NÅ søndagsåpent kl 11.00-15.00NYHET . . .
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Det	komplette	byggevare	huset	fi	nner	du	på	Brokelandsheia
Godt	utvalg	av	hytteprodukter.
Størst	utvalg	i	trelast,	byggevare	og	interiør!

Brokelandsheia, 4993 Sundebru Tlf: 37158870 
Åpningstider: man-fre 07.00-17.00 lør. 09.00-14.00

Åpningstider:

Mandag 1018
Tirsdag 1018
Onsdag 1018

Nye 
eiere!

          Velkommen til

      FELLE KRO og 
LANDHANDEL AS

- Din lokale dagligvare

Vi har medisinutsalg.
Fyringsvedutsalg.

Gave artikler.
Fiskekort og kart kan vi også hjelpe til med.

BYGGSENTER
Bjordammen

BYGGSENTER
Bjordammen

BYGGSENTER
Bjordammen

Torsdag 1018
Fredag 1020
Lørdag 1018

Ved spørsmål til oss, 
kontakt oss 
på tlf. 35 04 57 55

Vi håper i løpet av våren å 
åpne ny kro hvor vi ønsker alle 
hytte eiere velkommen!

Hilsen Unni og Anne Britt Felle
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De fl este av oss hytteeiere har tatt den 
fl otte turen opp til Havrefjell-varden både 
en, to og mange mange ganger. 
- Hvor mange ganger går man litt lenger? 
Bare noen få minutters gange videre rett 
frem (når man kommer nedenfra parke-
ringsplassen) - der fi nnes nok et fl ott sted 
på Havrefjell. 
  

Den plassen jeg nå refererer til er bare en av de 
mange. Ja, man kan vel bare ramse opp den 
ene fi ne plassen etter den andre. Kort sagt er 
det utrolig mange nyelige turer man har i dette 
terrenget. 

Finner man en “lun” plass i le for vinden er jeg 
stort sett fornøyd. Vi leter etter plasser hvor det 
tidligere har vært fyrt bål, for ikke lage alt for 
mange bålplasser rundt om. Samtidig må man 
også tenke at siden det er så mange mennesker 
tilknyttet stedet. er det naturlig at det blir mange 
rasteplasser med tiden. Oppgaven blir da at 
man rydder godt opp etter seg, slik at rasteplas
sen ikke ødelegger naturen.

Det var litt for sent på året denne høstdagen vi 
rastet på sydsiden av “varden”, litt for sent til å ta 
en dukkert selv om vannet så veldig fristende ut. 

Etter et godt “pølsemåltid” var det tid for en liten 
lur. Ingenting er så nydelig som å slumre litt i 
høstsolen på fjellet.

:  Tekst Helene Larsen   Foto Robert Larsen

Guttene våre er også glad i naturen.  Han ene 
med nytt speilrefl ekskamera tok seg en tur på 
egenhånd. Det hender ikke ofte, men akkurat på 
denne turen, med kamera i hånden, spratt hare
pus frem fra buskene. Da var dagen reddet for 
denne gutten.

En slik høsttur i vårt herlige helårsterreng gir ny 
giv til travle hverdager i by’n.

  Opp til “varden”- og litt til
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Internett på hytta  - glede eller plage? 
Mest sannsynlig blir bredbånd på ferie-
stedet like vanlig som flatskjermen og 
parabolen. Noen vil absolutt ikke være 
oppdatert hele tida, mens andre har 
stor glede både av nettaviser og mail. 
Her gir vi deg en liten oversikt over 
hvilke bredbåndstilknytning som egner 
seg best for hyttene ved Havrefjell .

  

   Lett å få
hytta 

  “på nett”

RADIOLINK TELEMARK AS er i dag det eneste 
selskapet som tilbyr fast bredbåndstilknytning 
til  Felle og området omkring. Det betyr at for 
1850 kroner  får du  installert bredbånd på hytta. 
I tillegg må du betale en avgift avhengig av hva 
slags abonnement du velger. Vi har testet inter
nettforbindelsen og den er rask. 
Så fort du har fått en liten mottaker på hytte
veggen er er det bare å surfe ivei så mye  du lys
ter. Ikke passord og ikke noe dilldal for å kobl e 
deg til. 

Like bortenfor  NATOanlegget oppe på Havre
fjell har RadioLink Telemark montert omformere 
som tar imot signalene fra en hovedsender.  
Fram til hytteområdet er det montert mindre 
omformere som mater hyttene med signalene.  
Anlegget drives av solcellepaneler og er derfor 
riktig så miljøvennlig. 

ICE.NET har vært inne på markedet i flere år, 
men det er først nå denne leverandøren har fått 
fart på reklamen. Du har sikkert sett den gamle 
gubben som sitter inne i skauen og patter på ei 

:  Av Thor Øistein Eriksen

Mikkel Aanderaa og Jan Vidar Holte monterer bredbånd i ei hytte ved Havrefjell. (foto: Petter Lund Eriksen)
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pipe, mens han har PC`en på stub
ben. Skulle ikke forundre meg om 
bildet er tatt inne i Løytesdalen. For 
firmaet skryter av at du kommer på 
nett uansett hvor du er. I Løytesdalen 
virker ikke mobiltelefonen, så det 
burde være et godt testområde.

Sende bjørnebilder
Ice.net en meget god konkurrent til 
RadioLink Telemark.   Nettet smalt 
inn så det ljomet i fjellsidene langs 
Spjotvatn. Dette er et mobilt bred
bånd. Det betyr at du kan ta det med 
deg hvor det måtte være. Og det 
går  inn i de mest grisgrendte strøk. 
Årsaken til det er at det baserer seg 
på den gamle Nordisk  mobiltelefon 
(NMT). Så du skal være langt inne i 
svarte skauen for ikke å være på nett 
når du ser en bjørn dukke opp og du 
vil sende et snapshot til NRK`s inter
nettsider. Da er det greit med Ice.
net. Det overfører bjørnebilder på no 
time.

Kommer an på størrelsen
Prisene skilller seg ikke mye fra 
Radio Link. Alt avhenger av hva slags 
abonnement du velger. Men prisene 
er ikke avskrekkende. Og så har du 
jo den fordelen da at du kan ta det med deg og 
maile av hjertens lyst over hele Skandinavia. 
Du kan velge mellom en liten eller stor dings  
(router). Routeren gir bedre mottak enn den lille 
dingsen. Så her er det absolutt størrelsen det 
kommmer an på.

Glem Netcom
Det kan være grunn til å teste ut to andre leveran
dører – Telenor og Netcom.  Ifølge Telenors 
deknings kart skal deres mobile bredbånd fun
gere på Felle og i vårt hytteområde. Det stem
mer stort sett. Bortsett fra ankelte områder nede 
ved Spjotvatn.  Med Netcom kan du risikere 
å få visse problemer med dekningen. Deres 
deknings kart viser Nissedal, men når du slår 
inn Felle på søkemotoren får du ingen respons. 
Derfor går vi for RadioLink Telemark eller Ice.net. 
Begge er raske   med RadioLink Telemark som 
den raskeste. Og mobilt bredbånd fra Telenor på 
en god tredje plass. 

Oppe på Havre-
fjell har  RadioLink 

Telemark AS montert 
en omformer som 

forsyner Felle med 
trådløst internett.

Omformeren 
drives med 

solpaneler og 
vindkraft. Riktig 

miljøvennlig.
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De har i hvert fall en ting felles. Det 
er bare hunnene som plager oss. 

MYGG, KNOTT og KLEGG 
– Havrefjells blodsugere!

skille mygg fra fluer ved at myggen ofte har mer 
spisse og lengre vinger, lengre bein og litt slankere 
bakkropp enn fluene.

Mygg finnes mange steder, men mange av artene 
har tilknytning til et fuktig miljø ved vann, elver, våt
mark eller i skyggefull skog. Mygg tilhører gruppen 
av insekter med fullstendig forvandling som gjen
nomgår det vi kaller en metamorfose i løpet av 
utviklingen. Første fase er egg. Vi finner vanligvis 
neste fase, larvestadiet, til mygg i ferskvann. Så 
følger puppestadiet, som er en slags hvileperiode. 
Når puppehuden er hard, begynner omdanningen 
fra larve til den voksne myggen. Her endres både 
de ytre og de indre organer. Det er temperaturen 
som bestemmer lengden på puppeperioden.

Myggen er mest aktiv om kvelden og natten. Til å 
suge blod har myggen en snabel med et stikke, 
sage, og sugeredskap.  Gjennom stikking og sag
ing finner myggen en blodåre. Da tømmer den en 
spyttvæske inn i såret gjennom den ene av de to 
kanalene i snabelen. Væsken øker blodtilstrøm
mingen og fortynner blodet før myggen pumper 
det opp gjennom den andre kanalen. Da kan vi se 
at myggens bakkropp utvider seg og blir rød. Hvis 
den får sitte i fred, løsner myggen seg forsiktig og 
flyr av sted.

Myggen tiltrekkes av dyr og menneskers fuktige 
hud, melkesyre, karbondioksid, kroppsvæske og 
bevegelse. Dette er altså grunnen til at noen men
nesker er mer populære myggobjekter enn andre! 
Myggmidler er derfor utviklet for å avgi duft som 
myggen ikke liker.
Blodet har ingen betydning, det kjenner ikke 
mygge n før den har stukket. 

Mange mygg lever i kjølige omgivelser. De kan 
overvintre som egg eller larver. Eggstadiet tåler 
bedre kulde enn det voksne stadiet.  Myggen er en 
dårlig undersøkt dyregruppe, og det betyr at det 
antakelig er langt flere myggarter enn dem vi til nå 
kjenner, både i Norge og i verden forøvrig.

Hos de artene som suger blod, gjør hunnene 
det for å få proteiner til å utvikle mange egg. En 
hunnmygg som har fått seg et godt måltid blod, 
produserer omtrent ti ganger så mange egg som 
en mygg som ikke har fått et blodmåltid.  Hannene 
er stort sett fredelige, og dem merker vi svært lite 
til.  De oppsøker i stedet blomster for å finne mat i 
nektar og pollen. I det følgende skal vi se nærmere 
på vesenene som til tider kan være ganske plag
somme for oss om sommeren.  

MYGG
Myggen er en underorden av insektordenen 
tovinger som det finnes ca 33 000 arter av over 
hele verden! Bare i Norge er det over 2000 arter. 
De fleste av disse  er helt harmløse. Bare noen få 
av dem stikker eller biter. Det vi i dagligtale kaller 
mygg, er egentlig det samme som stikkemygg, 
som altså bare er en liten del av alle mygg. Stikke
myggene gir ofte fra seg lav, men tydelig og ofte for 
oss som er stukket noen ganger, irriterende lyd når 
de kommer flygende. Denne kommer fra myggens 
svært høyfrekvente vingeslag.  Insekter har van
ligvis fire vinger, men hos tovingene er det baker
ste vingeparet omdannet til balanseorganer. Vi kan 

:  Av Knut Håvard Andersson
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KNOTT
Knott er plagsom 
gruppe mygg. Den 
finnes over hele landet 
og det er ca 50 arter av 
den. Knotten er en liten 
til middelsstor, kraftig 
mygg. I motsetning til 
stikkemyggene, som alle klekkes i stillestående 
vann, legger knotten eggene sine i rennende vann. 
De fleste knottarter utvikler en til to generasjoner 
i løpet av en sesong.  Knotten er særlig plag
som fordi den ofte opptrer i svermer og er svært 
nærgående på så vel mennesker som dyr. Det er 
beskrevet at opptil 6000 knott kan angripe en ku 
samtidig, og det kan være nok til å ta livet av dyret! 
Stoffet som knotten sprøyter inn i blodet den skal 
drikke, kan forårsake allergiske reaksjoner.  Også 
her hos oss. I andre deler av verden kan knottarter 
overføre alvorlige sykdommer.

BESKYTTELSE SOM VIRKER ELLER IKKE VIRKER

Bruk lyse klær
Vær nyvasket på kroppen
Spis masse hvitløk
Unngå å bli svett på føttene
Smør kroppen godt inn med myggmiddel
Oppsøk områder hvor det er bevegelse 
i lufta (vind)

FASETTØYNE
Fasettøyne er to
«store» øyne litt foran, 
på siden av hodet. De består av mange små 
enkeltøyne, ommatidier, samlet i ett «stort 
øye». Hvert slikt ommatidium er seks kantet. 
Det enkelte fasettøye kan inne holde fra noen 
få til opp imot 30 000 små sekskantete faset
ter. Øynene er enten hårløse eller forsynt med 
mengder av små kort e og rett utstående hår 
mellom fasettene. Fasettene øverst på øyet 
kan hos noen arter være større enn fasettene 
nederst.
Hos noen arter er fasettøynene metalliske 
og lysreflekterende  som hos kleggene (se 
bilde). Andre arter har mindre fargesprakende 
fasettøyne.

KLEGG
Klegg er en familie av 
middelsstore til meget 
store fluer, og det er 
rundt 40 arter av den i 
Norge. Også her er det 
hunnen som er blod
suger. Kroppen til denne 
flua er kraftig og gjerne noe flattrykt. Kleggen har 
et meget stort hode med store fasettøyne som 
hos hannen møtes i pannen. Fasettøynene er ofte 
mønstret og fargerike på grunn av lysbrytningen i 
fasettene. Vingene er store med mange tydelige 
årer, ofte mørke eller med mørke flekker eller bånd. 
Karakteristisk er en markert ”V” nær vingespissen. 
Bakkroppen har ofte et mønster av prikker og flek
ker. Voksne klegger er meget gode og raske fly
gere.  En kleggs hastighet ble faktisk målt til 145 
kilometer i timen! Den kan fly lange avstander.  

Kleggen har et langt liv som larve, men som voksen 
lever den ikke lenger enn to til tre uker. Når den 
voksne kleggen klekkes, er det første den gjør å 
skaffe seg en make. Hannen fanger hunnen i lufta. 
Hun blir så dratt ned på bakken og så parer de 
seg. Deretter må hunnene få blod. De spiser ellers 
ingenting. Kleggen suger blod ved at den lager et 
snitt i huden. Blodet strømmer ut og kleggen suger 
opp blodet med en snabel.

I motsetning til mygg og knott er kleggen aktiv 
midt på dagen.  Mange av oss opplever kleggen i 
varmt vær ved badeplassen.  Det som er typisk for 
kleggen, er at den er et solskinnsdyr. Den flyr ikke 
hvis det ikke er sol. Hvis temperaturen går opp mot 
30 grader, blir kleggens aktivitet veldig høy og den 
blir svært aggressiv. Er det vært sol og varmt og 
det kommer en regnskur, forvinner kleggen. Der
som solen igjen kommer fram, gjør sjelden kleggen 
det samme.

Klegg er vanskelig å bli kvitt. Noen myggmidler kan 
hjelpe litt, men stort sett virker de dårlig.  Det beste 
rådet er å holde seg borte fra den. Eller å kle på 
seg.
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Knut Martin Felle er gründeren fra 
den lille skogsbygda Felle som satset 
mot alle odds. I dag er bygda blitt en 
plass som har fått troen tilbake på seg 
sjøl.  Og det takket være en mann som 
har vist  at det nytter å satse også i 
distrik tene. I dag er det til sammen 20 
ansatte i Havrefjell Utvikling og Havre-
fjellhyttene. En av Nissedals største 
arbeidsplasser.

   Gründer 
og selvlært 

snekker

TØMMERMÅLER 
Vi kaller ham bare Knut Martin og etter all sann
synlighet traff du han sikkert  første gang på en 
eller annen hyttedemonstrasjon.  Han har  over
talt noen hundre til hyttekjøp. Folk som for noen 
år siden ikke ante at de flere uker i året skulle 
gjøre vesttelemarkinger av seg.

- Hva var det som fikk deg med en sikker jobb 
som tømmermåler til å starte  med bygging av 
hus og hytter?

 Jeg tok permisjon fra jobben som 
tømmermåler i 3 år. Tre andre 
og jeg bygde opp Felle Bygg 
og Trevare. Den første tiden 
byg de vi hus og hytter både i 

:  Av Thor Øistein Eriksen

Nissedal og sørover i Gjerstad og Risør. Det var 
en pionertid og du kan vel kalle det for skikkelig 
bygdeutvikling. 

- Og du var både snekker og gründer?

Snekring har alltid interessert meg, men jeg er 
selvlært. Du må få med det. 

Joda,  vi skal få med det. Og vi er ikke et øye
blikk i tvil om at denne virvelvinden fra den stille 
Felle bygda møtte en masse skeptikere i områ
det. Vesttelemarkinger er kjent for å tenke seg 
godt om før de snur seg. Og her kom en lokal 
gærning og ville få folk til å bygge hytter i og 
omkring vesle Felle.  Kan han ikke holde seg til 
toppmålt gran, tenkte nok folk. Det er jo det han 
kan.

150 familier
 Jo det er klart det var mange som ikke 
hadde noen tro på  å bygge hytter på 
Felle. Men jeg hadde lenge sett hvilken 
retning utviklingen tok med bedre inn

tekt og mer fritid for 
folk flest. 

Anne og Knut Martin 
Felle. Sammen sørger de 
for at folk har fått troen 
på Felle som et sted i 
utvikling.



Og Knut Martin fikk både politikere og kom
muneadministrasjon med seg  og i dag har 150 
familier blitt lykkelige eiere av hytter i alle stør
relser og prisklasser ved foten av Havrefjell.

- Tåler området flere hytter nå?

 Vi prosjekterer nå 80 hytter ved Kyrtjønn og 
Kjetilåsen. I tillegg til Kyrtjønn 2 med 100 hytter. 

Velausfjell
Men markedet for nye hytter er ikke hva det 
engang var. Markedet er nervøst og det er ikke 
lenger like lett å selge hytter som for 2 til 3 år 
siden. Men Knut Martin har stor tro på at det skal 
ta seg opp igjen.
Men Havrefjellhyttene har også andre planer et 
lite stykke fra vårt hytteområde.  På den andre 
siden av veien mot Skåli ligger et flott område 
som heter Velausfjell. Det er godkjent for noen 
hundre hytter. Og der håper Knut Martin at det 
skal bli mulig å komme i gang iløpet  av 2011.

Fortsetter samarbeidet
To selskaper utgjør en betydelig del av 
næringslivet på Felle. Havrefjell Utvikling tar seg 
av det som på dårlig norsk kalles infrastruktur. 
Det er vel stort sett det samme som vann og 
avløp og brøyting og den slags. Og det andre 
selskapet heter Havrefjellhyttene. Og det driver 
med det som ligger i navnet hyttebygging. 

Knut Martin lover at Havrefjell Utvikling  fortsatt 
vil stå på i samarbeidet med velforeningen og 
både vann, vei og kloakk.  Vi vil være med så 
lenge velforeningen vil ha oss med, fastslår Knut 
Martin.

Når dette skrives, har det forhåpentligvis kom
met en kro ved siden av butikken på Felle. Han 
har hatt en finger med der også. Ja kanskje et 
par hender også, etter  det vi vet.

På Felle der ingen skulle tru osv…… Men der 
gründerne får lov til å boltre seg er det ingen fare 
med bosettingen. Knut Martin Felle er et godt 
eksempel på nettopp det.

 De røde 
        og de blå
Sommeren er på hell og de nydelige høstfar
gene begynner såvidt å vise seg. Vi finner frem 
bærbøtter og gummistøvler og så trasker vi 
av sted. Rett utefor hyttedøren kan vi egentlig 
starte  det rett og slett “bugner” av bær. 

Valgets kval  skal vi plukke røde eller blå mon 
tro? De blå er veldig gode til nystekte vaf  
ler . . . men så er det også nydelig med de 
røde utover vinteren til nesten all slags mid
dag. Okey  det får bli litt av begge tror jeg. 

Det høres kanskje ikke helt sant ut, men jeg 
synes det faktisk er utrolig gøy å plukke bær, 
helst tyttebær. Hadde det ikke vært for at man 
får så vondt i ryggen av å bøye seg, hadde 
jeg plukket enda mer. Barna våre er vokst 
opp med bærturer. Eldste mann (nå 16 år) er 
kjempeflink til å plukke. Det går raskt og de er 
nesten ferdig renset. Bærplukkere er jeg ikke 
så glad i  det blir for mye jobb å rense i etter
kant.

Så er det pausene da  sette seg ned i lyngen 
 ta frem deilig niste og kakao  litt sjokolade 
og kjeks hører også med. Ja, man må ta ofte 
pauser å nyte “skogens ro”.

Vel hjemme igjen på hytta gjenstår fortsatt en 
del jobb med alle bærene  nemlig rense dem 
for rusk og rask og så lage syltetøy. Investér i 
en bærrenser  et stort fat med åpne sprinkler 
i  det letter renskingen veldig. Viktig  gjør det 
med en gang du kommer tilbake, før bærene 
blir fuktige. 

Mitt favorittsyltetøy er bare rørte bær, tilsatt 
sukker og stivelse. Det krever litt plass i fryser
en i hvert fall om du er like glad i å “plukke” 
som det vi er.
   Helene Larsen
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Du vet hva du får hos kjente, vi har mye mer enn du tror,
for hos oss kan du få det meste!

Trend kjeden som er i underetasjen:
Maling, jernvarer, varme, byggevarer, og interiør.

El-kjeden i hovedetasjen
Hvitevarer, småeletrisk, lyd og bilde, data, foto, mobiltelefon

I tillegg til dette har vi også:
Rørdeler, Sports avd. med bla. Fischer ski

Kjøkkenutstyr, Gaver, Klokker, Leiker, Dekk og felger

Lars Mesel – 4980 Gjerstad – Telefon: 371 57 183 – Epost: lars.mesel@online.no

FOT©: Jan-Eilert Pedersen/ villmarkshistorier.no

- Hyttenyheter
- Temaartikler
- Nettbutikk
- Ekspertpanel
- Diskusjonsforum
- Tomteoverskt med kartvisning
- - Oversikt over leverandører av hytter og hytteutstyr
- Og mye mer...
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KJEKT Å VITE:
  Spjotvann, fl ott fi ske og badevann. 341 moh.

  Solhomfjell er et naturreservat hvor det er viktig  
la naturen være som den er. Hogging av trær 

 eller   bryting av kvist og bar er derfor ikke tillatt.

 Havrefjelltoppen ligger 638 moh. Nydelig utsikt. 
 Fin tursti i sommerhalvåret opp til varden. 
 Ca. 1 times gange fra parkeringsplassen.

 Fiskekort på Felle Landhandel. Det selges 
 dagskort, weekendkort, ukeskort og sesongkort.

 Nytt  fl ott turkart selges på Felle Landhandel 
 og koster  kr. 100,.

Ha ha . . .
Uskikkelig gutt
- Jeg skammer meg over deg, sa moren til 
sønnen sin. - Tenk å slåss med sin beste venn
- Men han kastet en stein på meg, så kastet 
jeg en på ham.
- Når han kastet en stein på deg, skulle du ha 
kommet og fortalt meg det
- Hva skulle det være godt for? Jeg sikter 
mye bedre enn deg!

LADA
- Hvor mange jobber på en Lada-fabrikk?
- Vet ikke
- To stykker. Den ene klipper, den andre limer.

- Vet du når en Lada går raskest?
- På samlebåndet i fabrikken.

- En Ladaeiers største drøm? 
- Å bli stoppet i fartskontroll.

- Hva kaller man en Lada som står på en 
bakketopp?
- Et mirakel . . .

Kelnervits
- Kelner det er et høreapparat i suppen min!
- Hæ . . . 

Svenskene
Det var en gang en norsk og en svenske 
som skulle på isfi ske.
Nordmannen halte opp fi sk etter fi sk, men 
svenske fi kk ikke en eneste fi sk!! 
- Til slutt ble svensken så sint at han sendte 
en spion på nordmannen, når spionen kom 
tilbake sa han: “Dom har borrat hål i isen!” 

- Hvordan vet du at en svenske har brukt 
PC’n din?

- Det er korrekturlakk på skjermen.

Blandede følelser
Sønnen i huset spurte en dag sin far : 
- Pappa, hva betyr blandede følelser? 
Faren tenkte seg godt om og svarte : 
- Det, gutten min, er f.eks. når du ser din 
svigemor forsvinne utfor et stup med den 
nye bilen din!

  Solhomfjell er et naturreservat hvor det er viktig  

 eller   bryting av kvist og bar er derfor ikke tillatt.

 dagskort, weekendkort, ukeskort og sesongkort.

 
 

Ingredienser 2 pers.:
200 g smårettskinke1 pose dypfryst wokblanding2 ss olje til steking1 pose ferdig woksaus 

Ha wokblandingen i en varm wok eller panne. Fres i litt olje til grønnsakene blir blanke. 
Tilsett kokt skinke. Sørg for at alt blir varmt. Hell woksausen over til slutt. Bruker du Tur-wokpanne med hull, heller du woksausen direkte på tal-lerkenen din.

Wok
Rask og 
deilig turmat
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        PÅSKEN 2010
Påskekomiteen inviterer også i år til påskeaktiviteter.

Påskeaften lørdag 3. april, kl. 13.00

Ta med deg det som kan krype og gå og møt opp nede 
på parkeringen v/Sandtjønn.

Der blir det:

SKIRENN for de minste 

REBUSLØYPE for alle som ønsker en utfordring.

	 Ta	med	deg	grillmat,	
	 vi	tenner	felles	grill.

	 Hilsen	påskekomiteen	 	

	

Havrefjellerklæringen
Opplevelser – Natur – Stillhet

Velforeningen har en visjon om at de 3 kjerneverdiene skal bli reelle 
for alle som oppholder seg her.

 
Målene:      Et godt sted å være. Rekreasjonsområde for folk i alle aldre.
                   Gi mulighet for opplevelser i naturen. Lage fellesskap mellom mennesker.
 
 Midlene: Vise respekt for medmennesker. Vise respekt for naturens flora og fauna. 
                  Bidra til fellesskapet, i aktiviteter og dugnad.
                  Unngå forurensninger av enhver art, både i naturen og i nærmiljøet.
                  La ny kunnskap og gammel klokskap få gode vilkår.
 
Resultat: Den unike naturen og dyrelivet skal være til glede både i dag og i morgen.
 
Erklæringen: Havrefjell skal inspirere mennesker til å få fram det beste i seg selv og 
 hverandre, og være så full av mangfold at alle kan bidra og delta.


