SANDTJØNNLIA

og Omegn Velforening

• BYGGMESTER’N
• FORSIKRINGEN DEKKET INNBRUDDET
• HUSET PÅ PRÆRIEN

PÅSKEN 2012- Årgang 7

Det ikke er så langt fra hyttedrømmen til eventyrhytta!
Det ikke er så langt fra hyttedrømmen til eventyrhytta!

REDAKSJONEN
Thor Øistein Eriksen
E-post: thor.oistein.eriksen@nrk.no
Annonseansvarlig: Styret
Grafisk utforming:
Inger Helene Larsen
tlf. 917 14 470
E-post: helene@lillebokstav.no
Bladet for Sandtjønnlia og omegn
velforening er et medlemsblad som
kommer ut én gang i året.
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Vi trenger stoff og bilder for å
kunne få til dette. Her er deres
mulighet til å “lufte” ting dere har
på hjertet eller om dere vil komme
med en god historie, tips og
ønsker.
Frist for innsendelse til neste blad
blir januar 2013.
Kan sendes på E-post til:
helene@lillebokstav.no
Opplag: 200 stk.
Forsiden:
Flotte skiløyper.
Foto: Thor Øisten Eriksen

Styret informerer . . .
Vi har et nytt år foran oss. Året ble innledet
med regn og blåst. Vi får håpe at det ikke blir
representativt for resten av året. At vi derimot
kommer oss ut i den flotte naturen og får
brukt det fine løypenettet som løypelaget nå
har opparbeidet, og hvor mange medlemmer
har bidratt med dugnadstimer. Det fine med
dette løypenettet er at det, takket være de
bekkekrysningene som er laget, også kan
brukes om sommeren. Det er gull verdt for
oss alle.
Etter mye frem og tilbake og lang tid med
prøving og feiling, ser det nå til at det er blitt
orden på drikkevannet. Havrefjell Utvikling
slet lenge med å få anlegget til å fungere slik
det skulle. Nå later det til at det leverer stabile
måleresultater, som ligger under grenseverdiene. Det er bra.
Velforeningen bevilget i fjor penger til fiskeruser for å tynne ut fisken i vannet. Som kjent
var fisken liten og tynn pga. ”overbefolkning”.
Disse er tatt i bruk av fiskekomiteen og plassert ut i vannet. I følge rapport fra Stig Berget i komiteen må det til litt prøving og feiling
for å finne de beste plassene for plassering
av rusene, mao. det som gir størst fangst.
For oss andre som drar frem en stang i ny
og ne, kan det være spennende å se hvilket
utslag det etterhvert gir på fisken vi drar opp
(hvis vi er så heldige da). Blir’n større fordi
den får bedre vilkår eller er det de små tynne
fiskepinnene som fortsatt går på? Fiskelykke
eller ikke, det er uansett flott at noen vil legge
ned en arbeidsinnsats i noe som kommer oss
alle til gode.
Vi har tidligere i denne spalten minnet folk om
de båtene de har liggende langs vannene.

Nok en gang må vi dessverre gjøre dette.
Selv innsjøer har høyvann. Dette kommer
ved snøsmelting eller ved ekstreme nedbørsmengder. Fjordåret bød på begge deler og
et resultat av dette er båter på avveie. Enten
går de i elva, over demmingen, eller så driver
de av og blir liggende å forsøple alle andre
steder enn der de skal være. Dra de opp og
fest de til et tre så slipper vi dette.
Nede på Felle finnes det en liten nærbutikk.
Den er god å ha for oss som har glemt noe
hjemme eller oppdager at vi mangler noe på
hytta. Selv om den drives litt som dugnad,
sliter den litt med økonomien og er bokstavelig talt ingen god butikk økonomisk sett.
Styret tror at den er viktig supplement for oss
alle og henstiller derfor folk til å bruke den og
støtte opp om den. Den betyr noe for bygda
og den betyr noe for oss.
Bruk gjerne også hjemmesiden vår. Den er
opprettet for at våre medlemmer skal kunne
legge ut ting de har på hjertet eller noe de
ønsker å dele med andre. Gode turforslag for
eksempel er alltid velkomne. Web ansvarlig
Marc Van Opstal kan kontaktes via linken på
hjemmesiden vår: www.sandtjonnlia.no.
Styret vil til slutt få lov til å takke alle de som
har bidratt med dugnadsarbeide. Dette er
verdifullt for oss alle og bidrar til en merverdi
for oss som hytteeiere, som vi alle burde
sette pris på.
Ha et godt år på hytta, og så sees vi på
årsmøte.
Erik Wefring
Leder i Sandtjønnlia og omegn velforening.

VIKTIGE
TELEFONNUMMER

BRØYTING: Tlf. 482 68 705

LEGEVAKT 35 04 84 20
DYRLEGE 37 15 23 21

Hyttefeltets vakttelefon for vann og avløp:

Tore Skåli - Tlf. 414 02 244
SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING
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Knut Håvard
til minne
Redaksjonsmedlem i bladet vårt Knut Håvard
Andersson døde den 22.desember i 2011.
Knut Håvard ble 62 år gammel og etterlater
seg kona Karin Elisabeth og datter Sara.
Knut Håvard var i tilllegg til redaksjonsmedlem
også medlem og leder av valgkomiteen i to
perioder.
Knut Håvard var en svært sosial person og
hadde mange venner. Han var hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Skien. Han var
ellers aktiv på en rekke områder. Han var engasjert i kristne organisasjoner og var levende
opptatt av medienes plass i samfunnet og
skaffet seg videreutdanning i mediekunnskap.
Han var også aktiv i Avis i skolen.

Han og kona Karin Elisabeth kjøpte hytta for 7
år siden. Den fikk navnet Gjertrud etter mor til
Knut Håvard og ble flittig brukt til alle årstider.
Knut Håvard var et menneske du fikk tiltro til.
Han var en enestående samtalepartner og
hadde imponerende klare analyser av alt som
rørte seg i samtida. Han var lyttende og oppriktig interessert i dine tanker og meninger.
Første gang jeg møtte ham, var det som om
vi hadde kjent hverandre bestandig. Han var
inkluderende og vennlig. Han var rett og slett
en likandes kar.
Vi lyser fred over Knut Håvards minne.
Thor Øistein Eriksen

– G l i m t f r a n æ re o m g i v e l s e r –

Foto: Thor Øistein Eriksen
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Foto: Roland Larsen

Et driftig løypelag
Det er lørdag 21. januar, og jeg sitter på hytta å nyter
stillheten. Ute laver snøen ned og endelig ser det ut til
at vinteren er i annmarsj.
Til nå har det vært for lite snø til å bruke løypemaskinen. Tore løypebas har prøvd å lage løyper med
snøscooter til glede for de aller ivrigste. Løypemaskinen må nok tålmodig vente litt til før den kan
taes i bruk. Den har for øvrig vært igjennom en betydelig oppgradering før sesongen, og jeg retter en
stor takk til dere som har stilt opp til mange timers
dugnadsmekking, både hyttefolk og bygdefolk. Jeg
håper og tror vi nå har lagt grunnlaget for en stabil
sesong uten uforutsette driftsstanser.
Mens jeg sitter og venter på “løyper” passer det med
et tilbakeblikk på fjorårets aktiviteter i regi av løypelaget. Ja, for det er ikke bare flotte løyper vi har ambisjoner om å “preparere”.
Løypelagsfesten ved Sandtjønn 20. august er et
godt eksempel på det. Med mer enn 60 deltagere
i alle aldre, må vi si det ble en suksess. Hyggelig ble
det også økonomisk, vi fikk en fortjeneste på over
kr 5000,-. Felle IL stilte med flott partytelt og griller.
Line Felle kom med hest til glede for de mange barn
som var til stede. God mat og godt drikke, loddsalg
og natursti samt meget hyggelig stemning gjorde sitt
til at festen trakk ut i de små nattetimer.
Festen, som opprinnelig var Tore’s ide, skal bli en årlig
seanse. Det er også på sin plass å rette en stor takk
til Stein, bror til Tore, og deres sønner Stian og Jan
Erik, som gjorde en stor innsats for å få dette til. Også
en stor takk tll arrangementets “strømleverandør”,
Solveig og Frode Egeli på H10.
Treungenfestivalen har nå blitt en årlig dugnad for
Løypelaget. Her stilte løypelaget med 11 frivillige,
som leverte totalt 142 dugnadstimer. Et imponerende
antall timer, som innbrakte kr 16.540,- til løypekassa.
Denne festivalen er en opplevelse. Å stille som dugnadsvakt her kan anbefales på det varmeste. Alle
er blide, stemningen er på topp og det hele er en
sann fornøyelse. Inntektsmuligheten kommer som
et pluss. Vi oppfordrer deg derfor til å stille opp på
Treungenfestivalen 2012 - og vi garanterer at du ikke
vil angre. Hold av første helgen i august allerede nå.
Løypenett-dugnaden den 15. oktober. Et arbeidslag på over 30 personer stilte opp og innsatsen

var som alltid, upåklagelig. Klopper ble oppgradert
og utallige brøytestikker satt ut for å markere traseer.
Motorsagene var flittig i bruk sammen med øvrig
rydderedskap. Løypenettet ble også utvidet med ny
rundløype ved enden av Spjotvatn.
Etter dugnaden inviterte løypelaget til grillmat med
drikke. Vi retter en stor takk til alle dere som stilte
opp.
Løyenettet vårt er under stadig utvidelse. I den forbindelse har vi lenge hatt som ambisjon å strekke løypa
inn Løytesdalen over til Ormvasslia. Dette hadde vi
håpet å få til dette før denne sesongen. Dessverre
har all nedbør og vått terreng satt en stopper for
dette arbeidet. Vi er optimister og håper på en tørrere værtype denne sommeren slik at vi kan sette
sluttstrek for dette prosjektet.
Ny trasé er laget. Den knytter lysløypa på Felle til
løypenettet mot Skåli, Slokedalsfjellet og Velausfjell.
En skitur i dette praktfulle terrenget anbefales på det
sterkeste.
Fjellmannsløpet har vi tatt initiativ til å blåse liv i,
slik vi annonsert på sist årsmøte. Dette tradisjonsrike
skirennet, som sist ble arrangert på slutten av 80 tallet, gikk fra Vegårshei til Treungen. Etter å ha vært i
kontakt med Vegårshei IL, Felle IL og Treungen IL, er
vi alle enige om å relansere rennet. Renndato er ikke
satt ennå, men vi ser for oss februar 2013 som en
aktuell måned.
Fjellmannsrittet er også under planlegging, som et
arrangement sommeren 2013. Det er et sykkelritt i
samme området som Fjellmannsløpet.
En takk til alle! Til slutt vil jeg benytte anledningen
til å takke alle dere som har støttet løypelaget med
kr 800,- for denne sesongen. Det er gledelig å registrere at også våre hyttevenner i Havrefjell Hyttegrend
og på Slokedalsfjellet støtter med tilsvarende beløp.
Vi er helt avhengige av denne støtten for å få hjulene
til å gå rundt økonomisk, så tusen takk.
“Tore løypebas” fortjener også en stor takk for flotte
løyper og som vanlig stort engasjement.
Ønsker deg en flott skisesong !
På vegne av Felle Løypelag
Kristian
Bay (leder)
Felle
Løypelag

Felle Løypelag

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

Åpningstider: Mandag-Fredag 08.00-17.00. Lørdag 09.00-14.00
Lars Mesel – 4980 Gjerstad – Telefon: 371 57 183 – E-post: lars.mesel@online.no

Bjordammen

BYGGSENTER

Det komplette byggevare huset ﬁnner du på Brokelandsheia
Godt utvalg av hytteprodukter.
Størst utvalg i trelast, byggevare og interiør!

Bjordammen

BYGGSENTER
Brokelandsheia, 4993 Sundebru Tlf: 37158870
Åpningstider: man-fre 07.00-17.00 lør. 09.00-14.00
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Byggmester’n
: Av Thor Øistein Eriksen
På venstre side av Spjotvatn, i den øverste enden av vannet er en rekke bjørke
trær “hugget” ned. Ikke av mennesker, men av bever. I en sein kveldstime
kan du få øye på denne intelligente byggmesteren. Les Thor Øistein Eriksens
møter med beveren, da han på 90tallet laget et fjernsynsprogram om den
flotte naturen i Grenland.
Fjernsynsprogram
Det er rett før midtsommer 1991. Sommeren
har fremdeles ikke riktig fått taket, men sola
skinner denne ettermiddagen, selv om det
er litt kaldslig når naturkjenner Jan Erik Tangen, NRK-fotograf Svein Holt Hansen og
undertegnede lemper av den grønne kanoen
og resten av utstyret ved Kilevannet vest i
Skien. Det kan hende den møter oss i kveld.
Det er en stille junikveld. Hyttefolket har ennå
ikke klargjort sommerboligene. Vi puster inn
den litt for friske kveldslufta.

Vi er kledd som om vi skal på overnatting i
ei snøhule på Haukeli. Litt sein vår, ikke riktig sommer. Du vet - disse vanskelige junidagene. Du har lyst til å rope ut SOMMER
av full hals, men det kjølige draget holder
stemmebåndene i sjakk.
Vi holder på med opptaket til fjernsynsprogrammet med tittelen “Grenland bedre
enn sitt rykte”. Det er lenge før noen fant
på slagordet “Vi kosær vårs i Grenland”. Hittil har bildet av Grenland fortonet seg som
en lang rekke nyhetsinnslag i Dagsrevyen
SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING
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og utallige avisartikler som hvor fælt det er
i Grenland. Jeg selv har æren eller skylden
om du vil for alle innslagene om de store
forurensende fabrikkene. Etter alle forurensningsskandalene tenker jeg at vi har det jo
bra her i området - egentlig. Jeg lager et
program om det naturskjønne Grenland. Om
Vealøs og orkideèr langs Frierfjorden, om
Luksefjell og Brekkeparken. Og om dyrenes
byggmester Bob. Entrepenøren i Telemarks
vann og innsjøer. Ingen over ingen ved siden
i byggekunst.

Vi plasserer oss varsomt i kanoen, følgebåten
har med fotografen. Jeg vet hva Jan Erik
mener med maken. Er vi heldige får vi være
med på et eventyr som de færreste får oppleve. Vi skal på beversafari på den innsjøen
i Norge som har flest bever. Har vi derimot
ikke hellet med oss, får vi nøye oss med en fin
kveldstur på vannet og kanskje en kaffeskvett
og et bål nede i vannkanten. Sånn er naturen.
Vi vet det. Likevel håper og tror vi.

Naturskjønt
Finnes ikke maken
Vi har en kano og en følgebåt som vi filmer
fra. Ettermiddagen har gått over i kveld. Kilevannet ligger der stille. Stillheten brytes av
en og annen bil med en pendler fra kontrollrommet på Rafnes på vei hjem til familien i
Drangedal. Ingen i bilene som haster forbi på
riksveien på den andre siden av vannet , har
noen idè om hva som skjuler seg av levende
liv langs strandkanten og over og under vann
i denne innsjøen.
Du finner ikke maken, sier Jan Erik.

Vi er bare noen kilometer fra Skien sentrum i
et av de mest naturskjønne områder i Grenland. Husk det.
Hysj, sier Jan Erik.
Lukter han noe, hører han noe? Filmfotograf
Svein er som alltid parat. Like ved båten sklir
en skygge langsomt gjennom vannet for
så plutselig å dukke. Svein er for seint ute.
Men dette var det første møtet med denne
aristokraten i den norske faunaen. En sky og
dreven vaktmester med full kontroll. Dette
er hans revir. Vi mennesker blir bare tafatte
tilskuere til naturens sirkusforestilling. Men
foreløpig er ikke showet begynt. - Bare vent
til skumringen, forsikrer Jan Erik. - Det er da
de kommer.

Dyrets eldorado
Ikke en krusning, Svein gjør kameraet klart. Vi
venter og venter og venter. Beveren byr ikke
akkurat på seg selv denne kvelden, tenker
jeg. Er vi blitt lurt, har vi havnet i feil vann?
Har beverfar og bevermor flyttet til andre
paradis?

En bever kan gjøre store ødeleggelser i naturen.
Illustrasjonsfoto: morgueFile
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Vi blir brått revet ut revet ut av våre fantasifulle tankespinn av et kraftig plask tett ved
siden av kanoen. - Fikk du med huet, skriker
jeg til fotografen som er minst like oppjaget
som meg. - Så du det lille huet og den svære
halen, akkurat som en svær svømmefot,
nesten som en padleåre?

I den øverste enden av Spjotvatn, mot Løytesdalen har beveren tatt for seg av bjørkeskogen. I området finnes
det beverhytter. Foto: Thor Øistein Eriksen

Jan Erik hysjer. Men jeg ser på ansiktet at
han er tilfreds. En bever på minst en meter
åpenbarer seg for oss. Vi er i dyrets eldorado.
Og det skal komme flere. Plutselig er den der
igjen, dukker opp og svømmer lenge før den
dukker ned igjen. Lenger borte ser vi et annet individ, ustanselig svømmende på jakt etter et eller annet. Fotografen har mer enn nok
med å fange disse uhyre sjeldne øyblikkene
før mørket omkranser alt. - Den er leken i
kveld, sier Jan Erik. Men ikke bare leken. Nå
oppdager jeg noe jeg aldri før har vært vitne
til.
15 meter foran oss ligger en masse trestokker buntet sammen. Et mystisk byggverk. En beverhytte som dekker 5-6 meter
av strandkanten. Og bortenfor en ny hytte

og bortenfor der igjen nok et byggverk. Båten
med fotografen om bord har for lengst slått
av motoren og glir forbi de praktfulle byggverkene. Inne i hytta lever en beverfamilie.
Aldri flere familier. Bare en.
Joda, beverne i Kilevannet fikk store roller i
NRK-programmet Grenland bedre enn sitt
rykte!
Rett bortenfor hytteområdet ved Spjotvatn
er det mange bever.
Gå ut i skumringen så får du kanskje øye
på den!

SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING
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Lillian i ”huset
på prærien”
halet.
Lillian jobber for InterC r hele verden.
ove
us
ieh
fer
yr
tilb
Firmaet
gt.
Også på Felle, selvsa

Lillian Hellermyr bor ute på “prærien”. Like før du kom
mer ned til dagligvarebutikken, på venstre side ligger
eiendommen og huset, helt for seg selv. Her slo familien
seg ned tidlig på 2000tallet. Og siden har de blitt der.
Litt takket være InterChalet og kanskje litt ved. Og snart
blir det hønsehus og egg også, lover Lillian.

: Tekst og foto: Thor Øistein Eriksen
Stortrives

Gjester fra hele Europa

Huset til Lillian og Jan ligger ute på et jorde.
En slags tilværelse ute på prærien. Men her
blir det både dyrket og hugd. Her er nok
til selvforsyning av grønnsaker og hver vår
ligger tørr og flott bjørkeved klar til å bli kjørt
ut til både fastboende og hyttefolk. De har
funnet en mening med tilværelsen og stortrives på Felle.

-Du skjønner tyskerne elsker stillheten, sier
Lillian. -De kan sitte i timer bare å lytte til
ingenting. Og alle forteller at de er fornøyd
med oppholdet. Men de tilbringer ikke all
tiden i hytteveggen. De tar turer både til Skien
og Bergen. De bryr seg ikke om det er noen
timer å kjøre.

Mannen Jan jobber ute i Nordsjøen store
deler av året. Og mens mannen er borte er
det viktig for Lillian å være engasjert. Hun
ødela ryggen i en ulykke for en del år siden.
Og derfor har det vært vanskelig å komme
inn i det vanlige yrkeslivet. Hun valgte å starte
for seg selv. Derfor selger hun ved, dyrker
grønnsaker og en del av tiden jobber hun for
det internasjonale feriehusfirmaet InterChalet.
Firmaet ordner ferieopphold i hytter og hus
over hele verden når eieren ikke bruker huset
eller hytta.
-Flere hytteeiere i området Felle/Havrefjell
er med på ordningen, forteller Lillian. Hver
lørdag kommer en ny familie fra et sted nede
i Europa for å søke fred og natur i Telemarks
mest naturskjønne områder.
10
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Lillian møter ikke bare tyskere når hun tar i mot
gjester fra hele Europa. Hit kommer dansker
og belgiere, franskmenn og italienere.
- Jeg visste ikke at jeg kunne tysk, før jeg ble
tvunget til å snakke, medgir Lillian. - Jeg fant
ut at mange ord er nesten like på tysk og
norsk. Og etter at jeg forsto det, går samtalen
lekende lett.
Når en bor ute i distriktet er det viktig å finne
næringsveier. Derfor tar Lillian på seg vaktmesteroppgaver for hyttefolket, maling, vasking og måking, og ikke minst å ha tilsyn med
hytta når eieren ikke er der.
Det er likevel produksjonen av ved som førte
oss til “huset på prærien”. Hun selger ved til
alle døgnets tider og kjører gjerne veden fram
til hytteveggen, hvis du ønsker det. Men det

stopper ikke der. Nå har
det også blitt sagbruk på
gården. Og materialene
sages nøyaktig slik du
ønsker.
-Nå må du ikke glemme
honningproduksjonen
min, sier Lillian. Den har
jeg drevet med hele livet.
Så setter Lillian seg inn i
4-hjulstrekkeren. Det er
lørdag. Noen hyttegjeser
drar. Andre kommer.
Lillian er alltid til stede.
Sånn er det å drive med
InterChalet og ved. Og
honning, selvfølgelig.

Noen feriegjester fra Europa skal dra hjem også denne lørdagen. Og
Lillian gjør klar bilen for å vaske hytta og for å ta i mot nye gjester.

Felle-kroa

- en nostalgisk atmosfære

Velkommen til

FELLE
LANDHANDEL AS

Hva med en rykende varm, fersk pizza
den første kvelden på hytta?
Ring 98010721 og bestill i forkant og
betjeningen har den klar til avtalt tid.

- Din lokale dagligvare

Konserter og quiz-kvelder . . .
Følg oss på facebook.no/fellekroa.

Vi har bl.a fiskeutstyr,
medisin-utslag, leker og interiør.

Kroa har sjenkeløyve for øl og vin.
Åpningtider for Felle-kroa:
Onsdag: 17.00–20.00
Lørdag: 12.00–22.00
Søndag: 14.00–20.00
Vi har åpent til 02.00 på
fredager og lørdager etter avtale.

Åpningstider for butikken:
Alle dager t.o.m
lørdag 10.00–18.00
Fredag 10.00–20.00

Ved spørsmål til oss, kontakt oss
på tlf. 35 04 57 55
SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING
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Klar for
påska...
Appelsin og Kvikk Lunsj
må være med til en
riktig påskefeiring,
synes snart halvannet
år gamle Mathias.
Og da følger han jo
en god, gammel norsk
tradisjon.
God påske!
Foto: Thor Øistein Eriksen

47 flotte hyttetomter i Telemarks
fineste natur
Telemark Panorama AS
har gleden av å invitere
til forhåndssalg av 47 flotte
tomter i det nye hytte
feltet på Vedlausfjell, sør i
Nissedal kommune.
Alle er velkommen til
visning og salg i påsken.
Palmesøndag, 1. april
kl. 12.00-15.00
Fremmøte ved skiltet v/
Fellekroa. Enkel bevertning.
Husk godt fottøy!
Ellers etter avtale.
Geir på 930 11 166,
Knut Martin på 900 81 310
eller Tore på 414 02 244
12
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Forsikringen
dekket
innbruddet
Marie Brekke Karlsen har over 20 års er
faring fra forsikringsbransjen. Og i løpet av
disse åra har hun sett hvordan fritidsboli
gene her i landet har hatt en eksplosiv økn
ing i luksus og komfort. Hun opplevde at
tyver brøt seg inn i familiens hytte i Bamble.
Men forsikringen var i orden.

Marie Brekke Karlsen er salgsleder for Gjensidige
i Telemark. Hun opplevde alle hytteeieres skrekk,
innbrudd i hytta.

: Tekst og foto: Thor Øistein Eriksen
Tyver brøt seg inn

Store rabatter

Hun er salgsleder i Gjensidige i Telemark og
har førstehånds kjennskap til sjokket og bryderiet et innbrudd i en fritidsbolig fører med
seg. Like etter at familiens hytte i Bamble sto
ferdig brøt tyvene seg inn. De stjal en PC og
et TV-apparat. Nabohytta brukte de som losji
og hogg opp bokhyller og skrivebord til ved.
-Heldigvis hadde vi forsikringene i orden, sier
hun.

 Er det lurt å installere tyverialarm på hytta?

I dag er ofte hyttene like store og godt utstyrt
som en vanlige enebolig i byen. Prisen på
en fullverdiforsikring av ei hytte avhenger av
beliggenheten, antall kvadratmeter, om det er
lang eller kort vei til brannvesenet osv. Prisen
på fullverdiforsikring fastsetter forsikringsselskapet. Hvor mye du skal betale for forsikringen på innbo er det du selv som bestemmer.
 Er det ikke vanskelig å vite hva innboet er
verdt?
- Med standarden på innholdet i en fritidsbolig i dag kan verdien komme opp i høye
beløp. Mange har boblebad og to bad, oppvaskmaskin, vaskemaskin og dyre møbler.
Det er alltid lurt å ta bilder av gjenstandene,
slik at et eventuelt forsikringsoppgjør går greit
unna.

- Alle sikringstiltak fører til rabatter på premien.
Det er derfor alltid smart å forebygge innbrudd og skader på hytta med forskjellige
sikringstiltak. En brannalarm til et vaktselskap
gir størst rabatt med hele 30 prosent.
 Selv om hytta ligger mange mil fra brann
stasjon og vaktselskap?
- Ja erfaringen er at innbruddstyvene unngår
innbrudd i hytter med innbrudds- og brannalarm. De vil ikke risikere at alarmen og
sirenene som varsler andre i området.
Du oppnår også rabatter på 30 prosent dersom du installerer vannstopperventil, og du
får hele 40 prosent rabatt dersom du bestiller en kontroll av det elektriske anlegget.
Så det er mye å spare på forsikringspremien,
sier hun. Gjensidige dekker også utgifter på
tilsammen kr. 50.000 til alternativ ferie dersom hytta ikke kan brukes i ferien som følge
av en skade.
Hytteinnbruddene har økt de siste åra. Og
mange har lidd store tap fordi de ikke har
tegnet forsikring. Derfor er hytteforsikring en
lønnsom investering, mener Marie Brekke
Karlsen i Gjensidige. (Krever forsikring
Fritidsbolig Pluss)
SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING

13

DR. ALBAN PLUMBO VASSENDGUTANE
RETURN STAUT NI LIV SYNNE SANDEN
RAMBLERS LOVESHACK m/flere

Billettar
i salg NÅ!

10
år

Les mer
www.treungen.no

TREUNGENFESTIVAL
2.-4. AUGUST 2012
Havrefjell Turlag:

Lyst på en noe lengre tur?
Løypa frå Sandtjønn til Gautefallheia i Nissedal
går forbi Uvdalen, over Heimdalsheia, og
bind saman Havrefjellområdet med Gautefall. Her oppe er store område nesten urørt
villmark, og med heilt spesielle naturkvalitetar.
Ein kan gå nesten heile dagen på nakent fjell
omgitt av tjern og småbekkar i eit ope og fint
landskap. Området har rik kulturhistorie frå
steinalder og fram til vår tid.
14
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VI TREKKER LITT PÅ SMILEBÅNDET:
Gammel?
Du er gammel den dagen du bøyer deg ned
for å knytte skolissen, og når du har gjort det,
stanser du et øyeblikk og tenker: Var det noe
mer jeg skulle ha gjort når jeg først er her
nede?
Leggetid
Barn utsetter ikke til i morgen
noe som kan forhindre dem i å
gå til sengs i kveld.
Lat . . .
Jeg ligger litt på latsiden. Etterpå skal jeg
snu meg.
Ikke særlig lurt sagt:
- Det var ikke noe rosenrødt svart/hvitt-bilde
jeg tegnet her.
- Jeg har sagt det tusen ganger før, og nå
sier jeg det for tredje og siste gang.
- Hvor lenge har du hatt det fødselsmerket?
- Hvis Lincoln var i live i dag,
ville han ha snudd seg i grava.
- Jeg har ikke sagt det før,
men gjentar det gjerne.

KJEKT Å VITE:
- Spjotvann, flott fiske 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: Spør på Felle Landhandel hvor man
får kjøpt dagskort, weekendkort, ukeskort og
sesongkort.

Kritikk
Ærlig kritikk er vanskelig å svelge, særlig når
den kommer fra en slektning, en venn, en
bekjent eller en fremmed . . .
Livsstil
I 1969 kuttet jeg ut kvinner og alkohol - og
det var de verste 20 minutter i mitt liv.
Petter Solberg spesial:
- I don’t know what you call it in England,
but in Norway we call it “air condition”.
- It’s not only only to win this race.
- I`m driving round the corner,
and crash in the christmas tree.
- I came with a great fart and
disappeared as a prick in the sky.
- I had bad pigs in my dekk.

Fellemarknad
30. juni

SALGSBOD
E
LOPPEMAR R,
K
UNDERHOL ED OG
DNING.
- Alle “hyttef
o
er velkomme lk”
n!

Vi tar også i
mot lopper.
Ta kontakt p
å te
Tore: 414022 lefon,
44
Stein: 91121
770

Arr. Felle IL
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PÅSKEN 2012
Påskekomiteen inviterer også i år til påskeaktiviteter.

Påskeaften lørdag 7. april, kl. 13.00
Ta med deg det som kan krype og gå og møt opp nede
på parkeringen v/Sandtjønn.
Det er i år en redusert påskekomité, men vi vil
likevel forsøke få til et arrangement.
Forhåpentligvis får vi til et:

Skirenn eller leker for de minste

Rebusløp for alle som ønsker en utfordring.
Det blir ingen felles griller i år, men Felle Landhandel
vil ha salg av pølser, brus m.m.
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.
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