
Noen av våre viktige satsninger

Borteliaden – Påskeskirenn
Påskeskirennet arrangeres av styrets medlemmer med frivillige. 
Ca 300 barn deltar årlig på dette familievennlige skirennet.

Nettsider
Sammen med Bortelid – Fjellparadis har vi egne nettsider som oppdateres med siste nytt, 
føremeldinger, arrangementer og  annet viktig info for deg som har hytte på Bortelid. 
Se www.bortelid.no, og www.bortelid.no/hyttelaget 

Samarbeide med Bortelid utmarkslag og Fjellpark
Bortelid utmarkslag er ansvarlige for løypekjøringen på Bortelid. Hyttelaget bidrar pr 2017 
med kr 250 000 i støtte til løypekjøringen, til felles glede for alle hytteeiere.

Samarbeide med Bortelid – fjellparadiset nær deg
Sentrale aktører på Bortelid har gått sammen om et 3-års prosjekt kalt ”Bortelid – Fjellparadiset nær 
deg”. Målet er å sikre Bortelid som reisemål med høy trivsel, kvalitet og bærekraft ved å legge til 
rette for en videreutvikling innen aktiviteter, arrangementer, markedsføring, næringsvirksomhet 
med mer. Hyttelaget har tett dialog og samarbeid med prosjektet.

Samarbeide med Åseral kommune
Hyttelaget har vært høringsinstans mot Åseral kommune, og vi har også på eget initiativ kommet 
med innspill mot kommunen.

Bortelid velforening og hyttelag

Hyttelaget har 850 betalende medlemmer. Medlemsavgiften er kr 500,- 
for privatpersoner, og kr 800,- for næringsdrivende. Hyttelaget er et viktig 
talerør inn mot kommune, grunneiere, utbyggere eller andre prosjekter hvor 
medlemmer ønsker påvirkning. Vi gir store tilskudd til løypekjøring på vinteren 
og preparering av løyper på sommeren. Vi gjennomfører dugnader og forsøker 
å jobbe for felles interesser på Bortelid. 



Dugnad
De siste årene har hyttelaget organisert dugnader for preparering av turstiene i området. I 2016 ble 
det opparbeidet Sommerløype fra Rundatjønn til gapahuken ved Panorama. I 2017 ble løypenettet 
rundt Rundatjønn og veien opp til alpinanlegget utbedret. Hyttelaget har gjennom sine medlemmer 
bidratt med flere tusen dugnadstimer og betydelige summer i grunnmasse. Utmarkslaget har stilt med 
maskiner, materiell og mannskap.

Tilskudd
Hyttelaget gir flere tilskudd til flere prosjekt på Bortelid. 
De største tilskuddene gir vi til:

• Løypepreparering   
• Opparbeiding av stier og løyper 
• Barneskirenn i påska
• Røde kors
• Bortelid Høstmarked
• Nettsider

Hvor finner du oss
Nettside:  www.bortelid.no/hyttelaget
Facebook: Bortelid – Beboerforum

Bli medlem
Dersom du er en av de som hittil ikke har vært med i spleiselaget og fellesskapet i Hyttelaget, 
oppfordres du på det sterkeste å ta kontakt!

Gå inn på nettsiden www.bortelid.no/hyttelaget og meld deg inn. 
Ta evt kontakt med kasserer Jan Daland, janda@online.no, evt tlf 970 44 456. 
Kontonummer: 2801.23.26973

Henvendelser fra medlemmer
Vi oppfordrer medlemmer til å ta kontakt med en av oss i styret dersom dere har noe dere lurer på. 
Vi får gjerne henvendelser om diverse juridiske spørsmål, festekontrakter, utbygninger, vann og 
renovasjon, løypeavgifter med mer. 

Styret i hyttelaget velges på årsmøtet i vinterferien. Årsmøte i 2018 er satt til 17. Februar 2018 
kl 17-19 i varmestua. 

Styret i 2017 er Finn Kollstad, Jan Helge Viste, Gunnar Madsen, Steinar Jakobsen og 
Bente Studshammen.

Finn Kollstad
Styrets leder
Tlf: 48 99 93 00
Epost: finn@kollstad.as


