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Hytta er funnet!!
Utvalget som ble oppnevnt av styret

etter vedtak om kjøp av hytte på års-
møtet 7. mars, har funnet fram til en
innholdsrik hytte med flott beliggenhet
på Sjusjøen. Hytta ligger i gangavstand
fra sentrum i Sjusjøen og selve vannet.
Det følger forresten med en liten båt til
bruk der.

Et lite utdrag fra prospektet: ”Hytta er
oppført i tømmer, kledd med utvendig stå-
ende panel. Fundamentert på gråsteins-
mur. Taket er tekket med stål Platina pla-
ter, nytt i 1991. Dels vinduer med inner-
glass og dels koblede vinduer. En særpre-
get hytte med sjel!” Hytta inneholder to
stuer (den ene med ny peis), kjøkken, 4
soverom med 11 sengeplasser, vindfang,
bad/wc, gang og innebygget glassveran-
da. Som man kan se på bildet, er det og-
så en trivelig uteterrasse på baksiden.
Badet/wc har flislagt gulv med varme-
kabler, dusjkabinett og vaskemaskin
m/tørketrommel. Se flere bilder neste si-
de!

Sjusjøen er et av landets mest populæ-
re turområder sommer som vinter. Det er
et omfattende nett av oppkjørte løyper
om vinteren. F.eks. krysser Birkebeiner-
løypa over til Østerdalen like ved. Til
vinteren åpner et nytt, flott alpinanlegg

ca. 2 km fra hytta. Om sommeren er det
utmerket å sykle innover på fjellveiene
som ikke består av altfor utfordrende
motbakker. Det er selvsagt også rike fis-
kemuligheter både i Sjusjøen og andre
fjellvann i tilgrensende områder.

Med en hytte opprinnelig bygget i 1924
er det alltid ting som må vedlikeholdes og
etterses. Det må f.eks. settes opp nye ut-
vendige piper. Da hytta ble besiktiget, var
det med en byggmester med lang fartstid
i yrket. Han konkluderte med at hytta
kan karakteriseres med å være i god
stand (ingen råteskader). Han hadde
derfor ingen motforestillinger mot at vi
satser på denne eiendommen. Utvalget
har dermed ingen problemer med å an-
befale kjøp av denne eiendommen på
ekstraordinært årsmøte onsdag 30. juli.

(Se eget vedlegg med oppslag!)

Nils Are
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FLERE BILDER AV HYTTA

Utvalgsmedlem Geir Kristiansen betrakter inngangspartiet.

KOSTGODTGJØRELSEN PÅ PLASS!
Den 10. juli kom endelig brevet fra Hovedkontoret som ryddet opp i all usikkerheten
vedrørende forståelsen av hva slags reiser som går under ”Særavtale for reiser innen-
lands for statens regning” innen Trafikkforvaltningen. Her følger et utdrag av brevet:

”Begrepet tjenestested er den stasjon hvor tjenestemann står oppført på arbeidsplan, enten F-
plan eller R-plan. Dette benevnes som stasjoneringssted.

Txp skal ikke settes opp på arbeidsplan med fast reise som en del av sitt ordinære arbeid hver-
ken på F-plan eller R-plan (unntatt under 15 km fra stasjoneringssted ).
Tjeneste på annen stasjon enn stasjoneringssted, er beordret tjeneste. Dette medfører at dette
er å betrakte som en  tjenestereise og tilkommer godtgjøring etter "Særavtale for reiser innen-
lands for statens regning". Avtalen har tilbakevirkende kraft fra 01.05.03.”

Resultatet ble faktisk helt i tråd med hva TAFs styre (og medlemmene!) har ment i den-
ne saken.
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Den innebygde glassveranden. Ny peis (med innsats) i peisestua.

Spisestua Det følger også med en utebod med skistall og
gammaldass (for de som måtte foretrekke det!).

Vel møtt til ”hyttemøtet” onsdag 30.7.!

Redaktøren ønsker
dere alle en fortsatt
God Sommer!


