
 

 

 

 

Årsrapport 2008 
Hytteprosjektet i Tinn 

 
 

 
Fra sommerfesten i Skirvedalen 

Hytteutbyggeren ønsker velkommen til hyttefolket sitt. 

Et godt tiltak som hyttefolket setter pris på. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Utført i perioden 

Spørreundersøkelsen 

Spørreundersøkelsen er ferdig. Den er blitt presentert for kommunestyrene i Tinn og 

Vinje. Politikerne roste arbeidet som er blitt gjort med spørreundersøkelsen. 

Hytteprosjektet har blitt kjent i andre kommuner, og resultatet av spørreundersøkelsen  

er  etterspurt og  rapporten er sendt  til flere fjellregionkommuner. 

15-16 September hadde Siri Strandrud innlegg om Hytteprosjektet og 

spørreundersøkelsen på den Nasjonale hyttekonferansen på Geilo. 

I September holdt Ingeborg Nordbø foredrag om Hytteprosjektet på Nordisk 

turismeforskningskonferanse på Lillehammer.  

Orientering om framdriften i prosjektet på fjellregionsmøte Tinn/Vinje. 

 

Oppfølging 

Arbeidet med å følge opp tiltak som gikk på deltagelse fra hyttefolk som styreverv  

etablering osv, vil pågå utover i 2009 

Så langt har ikke dette ført til at noen hyttefolk er i styret i noen lokal bedrift som vi 

kjenner til. 

En hytteboer har meldt flytting til Tinn i høst. 

  

      Møter /samlinger 

      Prosjektleder deltok på KRD s samling for småsamfunnsprosjektene på Hamar i mai. 

Møter med styringsgruppa Tinn/ Vinje. 

Samarbeidet med Flå kommune er avsluttet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Aktiviteter gjort i perioden 

 

Planlagt utført Reelt utført 

Mulighetens møte. Arena for nettverk 

og samhandling mellom hyttefolk og 

lokalt nærings-/og kulturliv  

Det er arrangert tre ulike ”Mulihghetens 

møter” i løpet av 2008. 

På Rjukan, i Tinn Austbygd og  i Hovin. 

Det har vært 40-70 deltagere på hvert 

arrangement, og vi har fått gode tilbake- 

meldinger på tiltaket både fra lokalt 

næringsliv og hyttefolk. Planlegging og 

gjennomføringen av tiltaket er 

arbeidskrevende ,men har vært svært 

nyttige. 

Bussturer, guida turer  Ikke gjennomført i prosjektet,men inngår 

i et eget tiltak der kommunen nå skal 

kartlegge og utdanne guider og planlegger 

faste turer fra sommeren 09. 

Visit Rjukan har hovedansvaret for 

gjennomføringen der hytteprosjektet er 

med i arbeidsgruppa.      

Helgekurs med ulike tema  Ikke gjennomført i perioden 

Videreføring av nettsida hyttefolk.no Hjemmesida til prosjektet i Øyfjell og 

Tinn er avviklet ,og en ny nettside, retta 

mot hyttefolk i Tinn kommune er under 

utarbeidelse sammen med Visit Rjukan og 

servicekontoret. 

 

Andre prosjekter. 

Kontakt med hyttefolk. 

Etter hvert som prosjektet blir mer 

kjent, får prosjektleder en del 

henvendelser pr.telf og mail 

   

Tiltak som prosjektleder har deltatt i: 

Postombringing i  hyttefeltene     

Lys i aktivitetsbakke for barn 

Navnsetting på veger og stier i 

Gaustaområdet 

Kollektivtransportsprosjekt i Tinn 

Spørreundersøkelse om behov for 

deltidskontorplass hos hyttefolk. 

Prosjektet har sendt ut en 

spørreundersøkelse sammen med 

Næringsetaten og Atrå kontorbygg om 

behov for deltidskontorplass/kontorhotell.  

Resultat. 7 personer svarte at de ønsket 

dette tilbudet i Atrå/ Austbygd, og 8 

personer ønsket tilbudet på Rjukan. 

Dette blir fulgt opp av Næringsetaten og 

Atrå kontorbygg. 

Tiltak retta mot ungdom i hyttefeltet Tinn kommunes ungdomsleder sender nå 

ut invitasjoner til ungdom i hyttefeltene 

om å delta på ulike helgeaktiviteter 

sammen ungdommer fra kommunen. 

 



 

 

3. Avvik  

Hjemmesida Hyttefol.no  har ikke fungert som den skal. Det er flere grunner til 

det. Det ene er mangel på tid ,men også at prosjektleder ikke har hatt nok 

datakunnskaper om å være redaktør for en slik side. Det kan stilles spørsmål om 

kortvarige prosjekter er tjent med å opprette egen hjemmeside. 

 

 

 

       4.   Kommentarer 

Prosjektet er nå inne i siste del av prosjektperioden. Det er derfor viktig at noen 

av tiltakene blir videreført i andre fora/etater.  

Det er satt ned en egen styringsgruppe i prosjektet i Tinn for å jobbe med dette.  

Gruppa består av Gausta booking, Næringssjef, Visit Rjukan, tre   

representanter fra hyttefolket og prosjektleder i Hyttprosjektet. 

 

Spesielt ”Mulighetens møter” skal nå videreføres av Næringsetaten  i kommunen. 

Næringsetaten skal også følge opp hyttefolk som ønsker å bidra ef.undersøkelsen 

samt legge til rette for prosjektkontor/kontorhotell. 

  

  

4. Planlagte aktiviteter 

- Oppfølgingsarbeid/ forankring som beskrevet   

       sammen med Referansegruppa 

 

- Kulturarrangement på det nye vertshuset i Tinn Austbygd med  

uroppføring  av eget hytteband ” Bløkarjoe Swingers” 

Sammen med lokale kulturkrefter og hyttefolk skal dette være en 

temakveld ”Reiseliv i Tinn fra 1800 tallet og fram til i dag.” 

 

- Gourmetmiddag med seks retter basert på lokalt råstoff  på 

Industriarbeidermuset. 

I samarbeid med Gausta Gourmet.   

 

- Gjøre ferdig hjemmesida. Hyttefolk skal kunne abbonere på 

”Nyhetsbrev”der de får alle aktiviteter og arrangement tilsendt på mail. 

 

- Arrangere flere ”Mulighetens møter ”  

Tema,tidspunkt,osv. skal opp i møte med den lokale styringsgruppa. 

   

- Jobbe med nye store eller små tiltak som hyttefolk tar initiativ til 

       dersom det er innenfor målsettingen i prosjektet. 

 

  

               

Vedlegg: 

Kopi av oppslag i Nationen Helg 

Kopi av spørreundersøkelse om kontorplass. 


