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Thor-Øystein Eriksen
E-post: thor.oistein.eriksen@nrk.no

Knut Håvard Andersson 
tlf. 918 58 323
E-post: knuthand@online.no

Helene Larsen
tlf. 917 14 470
E-post: helene@wera.no

Bladet for Sandtjønnlia og omegn 
velforening er et medlemsblad som 
kommer ut én gang i året. 

Vi trenger stoff og bilder for å kunne 
få til dette. Her er deres mulighet til å 
“lufte” ting dere har på hjertet eller om 
dere vil komme med en god historie, 
tips og ønsker.

Frist for innsendelse til neste blad 
blir januar 2009.
Kan sendes på E-post til:
helene@wera.no
eller leveres direkte til oss på hytte C5.

Opplag: 300 stk.

Forsidefoto: Høst i hyttenære omgivelser.  
Fotograf: Helene Larsen

LEGEVAKT 35 04 84 20
DYRLEGE 37 15 23 21

Hyttefeltets vakttelefon for vann og avløp:

Tore Skåli - Tlf. 414 02 244

BRØYTING:
Tlf. 482 68 705
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Styret innkaller herved 
alle medlemmer av 

Sandtjønnlia og omegn 
velforening til årsmøte 2008.

Sted:  Grendehuset på Felle
Tid: Skjærtorsdag 20. mars
Kl.: 16.00

STYRET
Sandtjønnlia og Omegn 

Velforening

Så står vi foran nok et årsmøte i Sandtjønnlia og Omegn 
Velforening. Vi legger bak oss en aktiv periode hvor det 
har vært jobbet med viktige og spennende oppgaver 
som i sum skal bidra til å løfte verdien av hyttefeltet 
vårt. I tillegg har vi i styret hatt fokus på å utvikle vårt 
gode forhold til våre omgivelser.

Å bygge bro mellom hyttefolk og bygdefolk har således 
stått sentralt i denne prosessen. Det er derfor gledelig 
å registrere at så mange av dere fulgte oppfordringen 
på siste årsmøte og tegnet medlemskap i Felle IL. 
Planen er at idrettslaget på sikt kan ta utfordringen 
med å preparere løypenettet vårt samt at vi fellesskap 
kan søke om midler til nye prosjekter.
Men fjoråret var også preget av usikkerhet rundt videre 
drift av Nærmatbutikken på Felle. Nedleggelsesspøkel-
set truet med de negative konsekvenser det ville få, 
ikke bare for bygda, men for hele området. Det er der-
for gledelig å se at så mange av dere har sett verdien 
i butikken og bidratt. Nå gjenstår det å støtte opp om 
butikken og dens nye driver. Kom gjerne med forslag 
eller ideer som kan bidra til å styrke næringsgrunnlaget 
ytterligere. 

Vi vil også få fremheve det gode samarbeid vi har med 
Statsskog. I den anledning vil vi gi honnør til Statsskogs 
representant, Nils Olav Sunde, som alltid er positiv og 
imøtekommende. 
Det gir inspirasjon å ha en så viktig grunneier med på 
laget.

Det siste året har vi også samarbeidet tett med vår 
nabo i sør, Havrefjell Hyttegrend. Et felles løypenett er 
nå tilrettelagt og flere samarbeidsprosjekter står for tur. 
Området rundt oss gir uante muligheter. Er vi flere som 
bidrar vil vi kunne utnytte mulighetene i større grad,

Vi synes også det er på sin plass å rette en stor takk 
til vår lokale helt, Tore Skåli, oppsynsmann og alt mulig 
mann. Tore, bamsen med det store skjegget, for de av 
dere som måtte være i tvil, er vennligheten selv. Han 
er å se i hyttefeltet vårt tidlig og sent, alltid like blid og 
hjelpsom. Vi har tidligere berømmet Havrefjell Utvikling 
for velvillig innstilling til våre ideer og planer. Som Ha-
vrefjell Utviklings forlengede arm, bidrar Tore til å styrke 

det gode samarbeidet mellom utbygger og velforenin-
gen på en utmerket måte. Vi håper alle ser verdien av 
den kjempejobben Tore gjør for oss.

Til slutt vil vi benytte anledning til å takke for det gode 
engasjement og den fine dugnadsånd mange av dere 
viser. Ikke minst de mange blide fjes og smil vi møter 
på vår vei i hyttefeltet vårt.. Slikt gir inspirasjon. 
Vi gleder oss også over det økende tilsig av utenland-
ske hytteeiere. Flott at vi kan dele våre naturopplevelser 
med nye venner samtidig som vi tilføres impulser.

Vi sees på årsmøtet!
Kristian Bay
På vegne av styret i
Sandtjønnlia og Omegn Velforening
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Ta kontakt for 
et tilbud
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Sommer-dugnad på
badeplassen og i løypenettet

Lørdag den 30. juni 2007 hadde styret innkalt til 
dugnad på badeplassen og i løypenettet.
Det ble fi nt vær og det var mange som stilte til 
dugnad. Både voksne og barn var med. 
På badeplassen ble det kjørt på ny sand som ble 
trillet og raket ut. Det ble montert 2 benkebord og 
en grill.
Det ble også montert trapp på badefl åten som ble 
satt på vannet.

Mens de fl este jobbet ved badeplassen dro noen 
og ryddet løype fra enden av Spjotvannveien og 
innover i Løytesdalen.
Samtidig ble det ryddet og merket løype rundt 
Sandtjønn.

Etter avsluttet arbeid møttes en sliten og fornøyd 
dugnadsgjeng til grilling hvor pølser og drikke sto 
på menyen.
Den nye grillen ble innviet og står på badeplassen 
slik at den som vil kan bruke den.

Løypekomiteen fi kk i høst ryddet en løype fra 
militær hytta på Havrefjell og ned til parkeringsplas-
sen. De hadde en maskin til å grave en trasé
fra Spjotvannveien og et stykke rundt Sandtjønn. 
Det er blitt lagt rør og fylt over bekken på veien 
opp til Havrefjell så nå går det an å komme opp på 
fjellet uten å bli våt på beina.
Det jobbes nå med å få løypene merket. Den plan-
lagte rundløypa er ennå ikke helt klar. Her gjenstår 
hovedsakelig mer innsats fra Havrefjell Hyttegrend. 
Vi håper at dette vil la seg gjennomføre i løpet av 
året.

Solveig Marthinsen 

(kasserer) grille t pølser 

til alle.

Både store og små i 

Velforeningen stilte opp 

på dugnaden og gjorde 

en super innsats.

Tekst: Solveig Marthinsen  Foto: Toril Larsen
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FELLE

LANDHANDEL

MEDISINUTSALG
FISKEKORT

Åpningstider
Nærmat Felle:

Knut Åge Felle

STØTT OPP 
OM DIN LOKALE 
HYTTEBUTIKK!
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                         “en
Sersjant

                          og en 
Handelsmann”

                                                             Tekst og foto: Thor Øistein Eriksen

I 2 1/2 år var han  stasjonert som sersjant i Nederland. Fem 
år i millitæret totalt.  I et av Europas tettest befolkede land  
trivdes han med NATO-jobben. Men så kom savnet av  vakre 
skoger og stille vann i Nissedal. Og da var saken klar: Han dro 
tilbake. Og når hans barndoms landhandel var ledig for en ung 
og aktiv kjøpmann, var han ikke i tvil.  Og nå er han altså bak 
disken – eller kassa – og kundene trives godt med den nye 
handelsmannen på Felle. 

Knut Åge Felle forteller at han ikke hadde noen butikkerfaring 
og hadde heller ingen erfaring med å sitte bak kassa. Men 
etter noen ukers opplæring kasta han seg ut i kjøpmanns-
virksomheten. Og nå har han til og med planer om å utvide 
butikken. – Jeg håper å kunne åpne et gatekjøkken. Men det 
avhenger av at jeg får god nok økonomi til ansettelser. Og det 
er nok det som blir den store bøygen, tror Knut Åge.

- Jeg håper at butikken kan gi meg en rimelig fortjeneste,  sier 
han. – Jeg kommer nok aldri til å bli rik av å drive butikk på 
Felle, men det hadde vært fi nt om jeg kommer til å tjene så-

pass mye at jeg slipper å spise ”gammal” mat.
Og dersom kundene kommer i like stort antall 
som folk tegnet aksjer, burde det være mulighet 
for at 24-åringen faktisk også kan unne seg en 
indrefi lét en gang iblant.

Både fastboende og hyttefolk fortvilte da de fi kk 
vite at butikken på Felle sto i fare for å bli ned-
lagt. Dermed ble det innkalt til et spleiselag og 
folk tegnet aksjer like raskt som de beste bær-
plukkerne i Felle-skauen plukker bær.

-Og nå strømmer kundene på?

-Det er vel litt sterkt sagt, men hele bygda hand-
ler her. Og i helgene er det svært mange hytte-
eiere som gjør helgeinnkjøpene . Hadde det ikke 
vært for hyttefolket, ville det vært vanskelig å 
satse på butikkdrift på Felle, forteller Knut Åge.

Fredager har butikken åpen til klokka 18:00. 
Da vi var på besøk en fredag ettermiddag midt 
i februar traff vi Arnt Helge Pedersen og Astrid 
Hoksrud. Begge bor på Felle og handler fast på 
Felle landhandel. – Vi handler her 3 – 4 ganger i 
uka, forteller de.  – Det er fl ott for bygdefolket at 
vi har denne butikken, Den betyr mye – også for 
det sosiale livet på denne plassen. Her treffer du 
kjente og slår av en prat når du er og handler.

Når dette leses er vi godt inne i påskeuka. 
Og nå bør den driftige Knut Åge Felle ha lagt et 
godt grunnlag for butikkvirksomheten i Felle-
bygda.
         

Knut Åge Felle er 24 år og den nye unge driveren av Felle 
landhandel. Knut Åge er fra Felle og nå håper han at både 
fastboende og hyttefolk vil støtte opp om butikken.

Arnt Helge Pedersen og Astrid Hoksrud  handler   3 – 4 ganger 
i uka i landhandelen på Felle.
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Gråstein og grunnfjell er 
benevnel  ser folk ofte tyr til når 
de skal snakke om stein og 
fjelltopper. 

I motsetning til gråstein, er grunnfjell et 
begrep som geologer også benytter for 
å beskrive visse typer fjellområder. Hytte-
området vårt mellom Havrefjell og Solhom-
fjell ligger på det som kalles ”det store sør-
norske grunnfjellsområdet”. 

For å gi et svar på det, må vi gå ufattelig 
langt tilbake i historien. Til det som kalles 
jordens urtid, eller som geologene sier: 
Prekambrium. Det betyr egentlig ”før Kam-
brium” siden Kambrium er navnet på den 
geologiske tidsepoken som følger etter.  Vi 
kan også kalle perioden Grunnfjellstiden.

Denne geologiske tidsperioden spenner 
over et uendelig tidsrom. Fra ca 4600 mil-

lioner til ca 600 millioner år før vår tid, eller 
6/7 av hele jordens historie.  I en så lang 
tidsperiode er det stor geologisk aktiv-
itet.  Vi fi nner bergarter fra denne perioden 
fordelt på mange forskjellige landområder. 
Geologene tror at disse områdene en gang 
var samlet i et stort kontinent som i sin tid 
ble splittet opp og spredt. Dette urkonti-
nentet har en komplisert historie. Det høres 
utrolig ut, og er vanskelig å forstå, men det 
ser ut til at store fjellkjeder bygget seg opp, 
ble deretter brutt ned, for så å bli avløst av 
nye fjell.

Norge er en del av et slikt prekambrisk 
kontinent.  Det blir ofte kalt ”Det baltiske 
skjold”. Grunnfjellsområdene, hvorav ”det 
stor sørnorske” er ett, er restene eller røt-
tene av gamle fjellkjeder. 

Fjellkjeder består av bergarter. I grove trekk 
kan vi si at de vi oftest fi nner i grunnfjell-
sområder, er bergartene gneiss og granitt.
Bergarter består igjen av mineraler. Mine-

Tekst og foto:  Knut Håvard Anderson



ralene vi finner som byggesteiner til gneiss 
og granitt, er kvarts og ulike varianter av 
feltspat og glimmer. Det er for det meste 
slike bergarter vi finner i hytteområdet. 
Disse tre mineralene utgjør mer enn 75% 
av fjellgrunnen i Norge.

 er ofte lett å få øye på. Det er en 
bergart der lyse og mørke lag opptrer i 
striper. Noen steder er de rette, mens de 
andre steder er foldet og krøllet. Utgangs-
punktet for disse typer bergarter er nok at 
de en gang har vært løsmateriale fra en 
fjellkjede som er brutt ned gjennom million-
er av år og avsatt lagvis i hav.  Disse lagene 
må en gang ha vært plastiske, eller myke. 
Derfor kaller vi gneiss ofte for en omdan-
ningsbergart.  Foldingen må ha funnet sted 
langt inne i en fjellkjede under kraftig varme 
og trykk. I dag er altså fjellkjeden borte og 
vi kan se hvordan den var inni. 

Det er ulike typer gneiss vi oftest finner hos 
oss. Det er mange varianter og overgangs-
former av den. Geologiske kart forteller oss 
at den vanligste varianten som bygger opp 
Havrefjell og Solhomfjell, kalles migmatitt.

I motsetning til gneiss er granitt er en mas-
siv bergart, ofte lys med mørke prikker. 
Denne er en dypbergart. I utgangspunk-
tet smelte, eller magma, som trengte seg 
opp i fjellkjeden og størknet der som en 
kjempesopp.

Vi kan se granitt også som lyse ganger i 
mørkere bergarter. Da må granitten være 
yngre enn de omkringliggende bergar-
ter.  I Havrefjellsområdet er det nettopp 
migmatitt gjennomsatt av granittganger 
som dominerer. 

Migmatitten vi finner i Havrefjellsområdet, 
er eldre enn 1050 millioner år. Det vil si at 
den er blitt til i den yngre delen av Grunn-
fjellstiden.
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Vi har sett at fjellkjeder blir til og tæres ned. 
Geologer mener at det i gjennomsnitt tar 
1000 år å slite ned 1 mm fjell. 

- Hvor lang tid kan et fjell bestå, før det 
blir vasket i havet, spør Bob Dylan i san-
gen ”Blowing In The Wind”. 

Siden Havrefjellstoppen er 638 meter 
over havet, kan det være en påskenøtt å 
regne ut når dette fjellet en gang befinner 
seg nettopp der! 
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Den sørvestlige delen av Havrefjell er et forsvars-
anlegg. Riktignok ikke inngjerdet og heller ikke 
forbud mot fotografering.  Kort sagt: Du har NATO i 
hytteveggen. Og da bør du vel føle deg trygg –  og 
du bør slett ikke være engstelig for strålingsfare 
fra anlegget. 

Turvandrerne til og fra Havrefjell på sørvestsida av 
fjellet kan ikke ha unngått å legge merke til de store 
parabolantennene og luftanleggene som stikker 
opp fra jorda, lik periskoper på u-båter.  Anlegget 
tilhører  Forsvarets logistikk-organisasjon og det 
finnes 400 slike anlegg spredt rundt i landet. De 
er en viktig del av  forsvaret av Norge. De sørger 
for kommunikasjonen mellom forsvaret forskjellige 
steder i landet og utlandet. Men det er slett ikke 
vanlige telefonsamtaler som formidles mellom an-
leggene. Kommunikasjonen er kryptert. Det betyr at 

kommunikasjonen er hemmelig og ikke beregnet for 
andre enn de som kan kodene og som meldingene 
er beregnet for. 

Arvid Olsen er  seksjonssjef i Forsvarets logistikk-
organisasjon og han forteller at  paraboltallerkenene 
er spesielt  robust bygd, slik at de tåler den hardeste 
stormen med orkan i kastene.  Også under jorda 
finnes det installasjoner og hemmelige rom. Men 
anlegget kan ikke på noen som helst måte sam-
menlignes med spionanlegg som du har sett på film. 
Under parabolene på Havrefjell kan du ikke engang 
stå oppreist – ja ikke engang krabbe, skal vi tro 
Arvid Olsen.
NATO-anlegget på  Havrefjell ble bygd i en tid da 
den kalde krigen var på sitt aller kaldeste. Men selv 
i dag er det viktig  for beredskapen, understreker  
Arvid Olsen.

: Tekst og foto: 
Thor Øistein Eriksen

Det er flott utsikt fra NATO-anlegget oppe på Havrefjell.
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Store parabolantenner  på  Havrefjell er viktige kommunikasjonslinjer mellom forsvarsanleggene i Norge.

Når sola skinner over vakre Havrefjell er antagelig 
strålene fra sola farligere enn strålingen fra parabo-
lene. Seksjonssjef Arvid Olsen forteller at selv om du 
legger hele hodet inntil en av tallerkenene i lang tid 
risikerer du ingen helserisiko.  Men spørsmålet er jo 
da om hvorfor en i all verden skal gjøre det?

Dermed ser det ut til at du i åra framover skal glede 
deg over å ha NATO-anlegget som et mål når du 
legger i vei mot Havrefjell-toppen. Og dersom du 
ikke har helt oversikt – kan vi fortelle at det er en 
fin rundtur å gå fra parkeringsplassen på sørsiden 
av  Havrefjell og opp mot NATO og videre mot øst til 
varden på selve toppen.  God tur!
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Kristian Bay er leder i velforeningen. Han 
har det siste året tilbragt 90 døgn på hytta. 
Dermed må jo mannen være den rette til 
en jobb som leder i en velforening  lik vår.

Det står likevel endel arbeid igjen før bommen 
blir en realitet. Men Kristian regner med at han 
og styret kan legge fram en rapport på det kom-
mende årsmøtet.

Folk ser absolutt ut til å trives  ved foten av Havre-
fjell sommer som vinter.  Dugnadsgjengen  har 
gjort en stor innsats for å lage et løyepenett vin-
terstid. Skiløypa går nå helt inn til Løytesdalen. 
Håpet er at denne løypa kan videreføres – even-
tuelt i en rundløype.

Kristian tror at to viktige ord  for Havrefjell-områ-
det i årene framover blir stillhet og natur. – Det er 
det vi må framheve som det absolutt viktigste for 
velområdet vårt, sier Kristian Bay. 

Min erfaring som vel-leder er at jeg har fått 
mange nye venner, ikke bare blant vellets med-
lemmer, men også blant bygdefolket.
Det som i tillegg har vært og er inspirerende, er 
å få være med på å forme og utvikle hyttefeltet 
på en slik måte at de verdier som ligger her blir 
ivaretatt. Det handler om å videreutvikle denne 
perlen av et område for alle parter, for oss selv, 
folk fra bygda og andre som bruker området til 
rekreasjon. Vi er flere som trekker i samme ret-
ning for å få dette til, sier Kristian. Han berømmer 
både Havrefjell Utvikling og Statskog som positive 
bidragsytere i dette arbeidet. 

Han er også opptatt av å få en bom inn til området. 
Da blir det mulig å sikre hyttene mot innbrudd. Og 
ikke minst uvettig kjøring i den sårbare naturen. 
Det har tatt lang tid å komme fram til et forslag 
for hvor bommen skal plasseres. Men slik det ser 
ut nå kommer bommen  ved siden av den  bom-
men som står der nå.
Noen hundre meter fra avfallsbuene. Poenget 
ved å sette opp den elektroniske bommen der, 
er at det blir mulig å føre strøm til anlegget fra 
hyttefeltet Kyrtjønn 2. Det har vært arbeidet mye 
med dette prosjektet og det har vært en lang 
prosess, ifølge Kristian.

  Tekst og foto: Thor Øistein Eriksen

Tegning: Borgar Larsen
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Høstferien skulle blant annet brukes til 
naturopp levelser. Vi tok for oss det nye turkartet 
for å se etter mulige nye veier å gå i nærom-
rådet til Havrefjell.
En severdighet “Eivinds Steinhytte” hørtes 
interessant ut.  Vi tok bilen og kjørte til Heiland, 
noen få kilometer mot Gjerstad. 
Tok så av til venstre opp en traktorvei nord-
over til en parkeringsplass ved Stemtjenn. 
Vi valgte å gå stien inn Risfjelldalen, videre 
merket rute over Risfjell. Så nordlig merket rute 
til Eivinds Steinhytte. 
Turen startet i litt kupert skogsterreng og svak 
motbakke før den går over i åpent svaberg.  

Fra parkerings plassen til steinhytta er det ca. 
1 times gange.
Det var lett terreng å gå på tur i, og mange 
steder man kan raste underveis. Vi ventet med 
rasten til vi var fremme ved steinhytta. Hytta 
er, som tilnavnet sier, bygd i stein og taket er 
laget av trestokker, kledd med panel og torv. 
Dersom regnværet plutselig overrasker en, er 
det plass til noen få personer under tak. Det er 
en fl ott grillplass rett utenfor åpningen.
Stien hjemover tok en sving mot vest, mot 
veien til Felle og svinger så nordvest mot 
parkerings plassen. Det var en fi n tur og den 
kan anbefales på det varmeste.
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Tekst: Roland Larsen     
Foto: Kjerstin Jensen

Lett og fi nt turterreng.

Familiene Jensen og Larsen hadde en fl ott tur til  Eivinds steinhytte.
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Du vet hva du får hos kjente, vi har mye mer enn du tror,
for hos oss kan du få det meste!

Trend kjeden
Maling, jernvarer, varme, byggevarer, og interiør.

El-kjeden
Hvitevarer, småeletrisk, lyd og bilde, data, foto, mobiltelefon

I tillegg til dette har vi også:
Rørdeler, Sports avd. med bla. Fischer ski og

sykkel fra DBS, Kjøkkenutstyr, Gaver, Klokker, Leiker, Dekk og felger

du på Hytteavisen.no
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-  Spjotvann, fl ott fi ske og badevann. 341 moh.

-  Solhomfjell er et naturreservat hvor det er viktig  
la naturen være som den er. Hogging av trær eller   
bryting av kvist og bar er derfor ikke tillatt.

- Havrefjelltoppen ligger 638 moh. Nydelig utsikt. Fin 
tursti i sommerhalvåret opp til varden. Ca. 1 times 
gange fra parkeringsplassen.

- Fiskekort på Felle Landhandel. Det selges dagskort, 
weekendkort, ukeskort og sesongkort.

- Nytt  fl ott turkart selges på Felle Landhandel og 
koster  kr. 100,-.

Pølse-mix 
på bål

Skjønnhetskrem
Lille Per så sin mor stå foran speilet og smøre inn an-
siktet med krem.
- Er’e du driver med, mamma? spurte han.
- Jeg gjør meg vakker.
Etter en stund grep hun en papirserviett og tørket kre-
men av seg.
- Gir’u opp? spurte lille Per.

Gode kunnskaper
- Pappa, hvem var Colombus?
- Nei, nå må du gi deg gutten min! Har du aldri lest 
Bibelen?

Kjemitimen!!
Moren: - Hva lærte dere i kjemitimen i dag?
Lille Ole: - Vi lærte hvordan vi lager dynamitt.
Moren: - Hva skal dere gjøre på skolen i morgen da?
Lille Ole: - Hvilken skole?

Jobbintervju
Sjefen til jobbsøkeren, - Du skjønner vel at denne still-
ingen krever en ansvarlig person?
- Da har du funnet rette mann! Hver gang noe gikk 
galt på den forrige jobben min, sa sjefen at jeg var 
ansvarlig!

Geografi 
I geografi timen spør Læreren til Kristian
Læreren: Kristian hvor ligger Liverpool
Kristian: Øverst på tabellen . . .

Tegning: Robert Larsen
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Havrefjellerklæringen
Velforeningen har en visjon om at de 3 kjerneverdiene skal bli reelle 

for alle som oppholder seg her.

Målene: Et godt sted å være. Rekreasjonsområde for folk i alle aldre.
Gi mulighet for opplevelser i naturen. Lage fellesskap mellom mennesker.

Midlene: Vise respekt for medmennesker. Vise respekt for naturens flora og fauna. 
Bidra til fellesskapet, i aktiviteter og dugnad.
Unngå forurensninger av enhver art, både i naturen og i nærmiljøet.
La ny kunnskap og gammel klokskap få gode vilkår.

Resultat: Den unike naturen og dyrelivet skal være til glede både i dag og i morgen.

Erklæringen: Havrefjell skal inspirere mennesker til å få fram det beste i seg selv og 
hverandre, og være så full av mangfold at alle kan bidra og delta.


