
Referat fra møte med hytteeiere i Skiptvet kommune 

 

Sted:  Aulaen, Kirkelund skole  

Dato: Lørdag 12. juni 2021 

Tid:  kl. 11.00-1230 

Deltakere: ca. 95 hytteeiere 

  Ordfører Anne-Grethe Larsen,  Skiptvet kommune 

  Rådmann Per Egil Pedersen,   do. 

  Styreleder Tor-Anders Olsen,  Skiptvet Digital AS 

  Daglig leder Kjartan Eg Lodden, do. 

 

1. Fremmøte 

Det kom hele 90-100 hytteeiere slik at det gledelig nok ble kødannelse 

ved inngangen da alle måtte registreres pga. smitteverntiltak mot Covid-

19. 

2. Åpning 

Ordfører Anne- Grethe Larsen ønsket velkommen og uttrykte glede over 

frammøtet. Vi har lenge hatt planer om et slikt møte med hytteeierne 

som en viktig gruppe for kommunen og som vi ønsker tettere dialog 

med. Derfor planlegger vi dersom det er interesse flere slike møter 

framover. 

3. Orientering fra Skiptvet kommune 

Rådmann Per Egil Pedersen orienterte om viktige utviklingstiltak i 

kommunen så som boligutbygging, sentrumsutvikling, vann- og 

avløpssystemene som nå er oppgradert, investeringer i skole og 

barnehager samt spesielt om Torggården som vil bestå av 27 

omsorgsboliger, kafe, bibliotek, kultursal, næringslokaler, private 

leiligheter og et nytt torg. Vi håper dette skal bli det nye samlingspunktet 

i sentrum der også hytteeiere er hjertelig velkomne.  

Det ble gitt uttrykk for at spesielt et kafetilbud var savnet. 

4. Orientering fra Skiptvet Digital AS 

Styreleder Tor-Anders Olsen innledet om det kommunalt eide selskapet 

Skiptvet Digital AS som nå er klare til å bygge ut i hytteområdene sør i 



kommunen. Det er viktig at flest mulig blir med fra starten og gitt en 

oppslutning på 80 % så vil utbyggingen kunne starte ganske snart. 

Daglig leder Kjartan Eg Lodden orienterte mer i detalj om tilbudet fra 

Skiptvet Digital AS, svarte på en rekke spørsmål om «tilbudet til 

hytteeiere» med sommerabonnement kombinert med 

vinterabonnement til vesentlig lavere pris. Det er også selvfølgelig 

mulighet til å tegne ordinære abonnement. 

Det var stor interesse og mange spørsmål ble besvart. Skiptvet Digital As 

vil sende ut lysbildeserien som ble vist sammen med et oppdatert tilbud 

til velforeningene som må spille en viktig rolle i den videre kontakten 

med selskapet som p.t. kan tilby abonnement fra Riks TV mot et eget 

abonnement. 

5. Spørsmål eller problemstillinger som kom opp under møtet og som skal 

følges opp: 

- Sti ved Glomma 

Nes-Grønlund 

Hvem kan kontakte grunneiere og spørre om det er ok at det kan lages 

en sti/gå på elvekanten? 

- Vannreguleringen i Glomma er et problem for både fugleliv, fiskeliv og 

for bruk av elva til båt osv. Hvordan er kontakten med NVE? 

- Glennetangen campingplass, sanitærbygget er ikke i orden. Stiller 

kommunen krav til eierne av området? 

Etterskrift: Det er gitt byggetillatelse til nytt bygg som er forsinket iflg. 

eier som skiptvet kommune har vært i kontakt med etter møtet. 

- Det er flere vel foreninger i hytteområdet; Skaar felles Vel, 

Glennetoppen og alle må involveres i kontakten med Skiptvet Digital AS 

om fiberutbyggingen og Skiptvet kommune for øvrig.  

 

- Etter møtet ble det spm. om ladestasjoner og om feiing av hytter. Disse 

vil bli besvart gjennom separat informasjon. 

 

 

Per Egil Pedersen 

referent 


