
 
 
 
Velkommen til Søndre Tverrlie hytteforening  
(tidligere Tverrlia 2-3-4-5-7 hytteforening) 

 
I forbindelse med kjøp av tomt/hytte i vårt område har dere rett og plikt til å være medlem i 
vår felles hytteforening. Denne informasjonen skal dere ha fått fra grunneier eller den/de 
som solgte dere tomt/hytte.  
 
Vårt formål er i hovedsak å jobbe for våre felles interesser i området og å sørge for at 
snømåking, løypepreparering, turstier, veivedlikehold av felles veier etc. er på et 
kvalitetsnivå vi alle er fornøyd med.  
Kontingent betales fra tidspunktet man kjøper tomt og ikke fra tidspunktet hytta står ferdig 
til bruk (foreningen vedlikeholder veiene og måker snø i byggeperioden).  
 
Årsmøtet i foreningen bestemmer den årlige kontingenten som gjelder fra juli til juni året 
etter. Årskontingenten går i hovedsak med til overnevnte aktiviteter. Se vedlagt 
regnskap/budsjett fra sist årsmøte. Årlig kontingent har de siste årene vært på ca 7000 
kroner per år. Kontingent og annen informasjon blir sendt ut fra vår forretningsfører Gunnar 
Nilsen - gni@lrforvaltning.no 
Medlemskap i vår forening gir rett til å kjøre gratis på bomveien til Nystølen – last ned egen 
oblat for dette på våre medlemssider.  
Alle hytteiere i området må være medlem i Tronrudvegen vegfelleskap som dekker 
veistrekningen fra man tar av fra hovedveien i Rukkedalen til vi kommer frem til 
alpinsenteret. Egen regning for dette kommer fra vegfellesskapet og har de siste årene vært 
på 750 kr per år.  
 
Vi har vår egen web-side – www.tverrlie.no og finnes også på Facebook. 
 
Vårt område benytter en egen App for snømåking – for å melde fra når man planlegger å 
være på hytta/holde kostnaden ved snømåking lavest mulig. Appen kan lastes ned både til 
iPhone og Android – man søker etter «Hyttetjenester». Kontakt post@hyttetjenester hvis 
noe ikke fungerer.  
 
Ta gjerne kontakt hvis du/dere har spørsmål.  
 
 
På vegne av styret i foreningen. 
 
 
Trond Bøe – styreleder 
Mobil: 95 83 83 83 
styret@tverrlie.no  
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