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ER DU HYTTEEIER I RAULAND?   BLI MEDLEM AV VÅR FORENING! 

Rauland Hyttevelforening, RHVF, har sitt virkeområde i hele Rauland. Her forsøker vi etter beste evne 
å opprettholde området, som det fine rekreasjons- og turområdet vi ønsker det skal være. Det er ikke 
bare lett, med en slik attraktivitet som området har i dag. Dette gir seg utslag i en formidabel 
utbyggingstakt og det er klart at det vil være ulikt hvordan dette får betydning for vårt område og våre 
medlemmer. Vi arbeider for at våre medlemmer får korrekt og nyttig informasjon, slik at de kan 
nyttiggjøre seg sine rettigheter som hytteeiere. Dette krever en sterk hyttevelforening, og det blir vi også 
ved å være mange. Til nå er vi over 300 medlemmer, og sammenlignet med andre, betyr det at vi 
allerede er ganske store. Men det finnes fortsatt mange som ikke er medlemmer og det ønsker vi å 
gjøre noe med. 

Hyttevelforeningen har mange grunneiere å forholde seg til. Vi har opprettet kontaktpersoner blant 
hyttevelforeningens medlemmer for hver av grunneierne i området. 

Men vi er ikke bare ei "vaktbikkje" overfor kommunale instanser og andre vedr. utbyggingsplaner, 
kommunale ledninger, ulike rettigheter, renovasjonstjenester osv. Vi har også som målsetting å være en 
sosial faktor i det å skape trivsel i området. I denne forbindelse nevnes at vi forbindelse med vårt 
årsmøte, som avholdes Langfredag hvert år, arrangerer Påskeskirenn. Dette skirennet er faktisk for alle 
barn i Vierli-området denne dagen. Dette er et populært tiltak med lange tradisjoner. I tillegg arrangerer 
vi medlemsmøter med kulturelle innslag. 

Dersom du har hytte i området og ikke er medlem, håper vi du vil bli det. Det du kan gjøre er å fylle ut 
nedenforliggende innmeldingsskjema, og sende det til vår adresse som er: 

Lars Borgar Waage, Rødsåsen 54, 3928 Porsgrunn 

Du kan også kontakte vår sekretær på følgende e-postadresse: simonsen.hanne@gmail.com  

  
INNMELDING    Jeg ønsker med dette å melde meg inn i Rauland Hyttevelforening 

Navn:  

Gate:    

Postnummer/-sted  

E-postadresse:  

Telefon  

Grunneier:  

 Dato:____________   Signatur:_______________________________________ 


