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Til deg som medlem av Rauland Hyttevelforening
Sommeren er flott på Rauland og vi håper at du får anledning til å ta en eller flere fjellturer 
i løpet av sommeren. Det skjer alltid mye på Rauland, så følg med på ”Fjellnytt fra Visit 
Rauland”! I vårt nyhetsbrev finner du informasjon om aktiviteter og arrangement i regi av 
Rauland Hyttevelforening. Nyhet ! Kulturarrangement på Neset 6. august.

Årsmøte
Årsmøte i RHVF ble avholdt på Vierli 15.4 med godt fremmøte. Nytt styre ble valgt, med 
gjenvalg av Dag Ausen som leder. Se protokoll og presentasjon av nytt styre her:

https://visitrauland.com/rauland-hyttevelforening/wp-content/uploads/sites/35/2022/05/Pro-
tokoll-Arsmotet-2022-signed.pdf
 

Påskeskirenn på Vierli
Endelig var det igjen mulig å arrangere Hyttevel-
foreningens påskeskirenn for barn langfredag 15.4 
på Vierli. Det var en flott dag med strålende sol. 
Det deltok ca. 160 skiglade barn som var både stol-
te og glade når de passerte målstreken. Her ventet 
både medalje, sjokolade og drikke til alle. I år var 
vi også ekstra heldige å få hjelp av en påskekylling 
både til utdeling av startnummer og i målområdet. 

Påskekyllingen Edvard bidro til god stemning  
i målområdet.

https://visitrauland.com/rauland-hyttevelforening/wp-content/uploads/sites/35/2022/05/Protokoll-Arsmotet-2022-signed.pdf


NYHET – Medlemstur til konsert på Neset
Nesetdagene på vakre Neset Gård har blitt en tradisjon i august 
hvert år. Her byr Bente Tvenge på underholdning av kjente norske 
artister og Bodil Nordjore serverer god hjemmelaget tradisjons-
mat. Dette betyr god stemning i et fantastisk kulturlandskap med 
utsikt til Totak. 

Lørdag 6.8. inviterer vi medlemmer til konsert med Arve Tellefsen, 
Knut Buen og Kåre Nordstoga. Vi kjører buss langs hovedveien 
fra Vierli og tar opp påmeldte underveis. Etter konserten serverer 
Bodil Nordjore suppe med brød.

Program: 
Kl 1530  Bussen går fra Vierli ved kafeteriaen og stopper der du 
 vil gå på langs hovedveien. Du må selv passe tiden.
Kl 1700  Konsert med Arve Tellefsen, Knut Buen og 
 Kåre Nordstoga
Kl 1815  Bodils suppe/brød
Kl 1945  Bussen returnerer langs hovedveien til Vierli 

Medlemspris kun kr 575 pr pers

Ønsker du i tillegg år få med deg konserten med Bjørn Tomren 
som starter kl 1930 kan vi tilby en medlemspris for to konserter og 
suppe/ brød for kr 800 pr pers. Da må du ordne transport hjem på 
egenhånd. 

Påmelding til eliauraen@gmail.com innen 1.8. med info om:
Navn, e-post, mobilnummer, antall billetter og hvor du vil gå på 
bussen. (Og om du vil delta på 2 konserter). Betaling på VIPPS 
# 125958 til Rauland Hyttevelforening innen 1.8. Betaling skal 
vises ved oppmøte i bussen. 
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Ny kommunedelplan ”Rukkemo-Torvetjønn”
Arbeidet med ny kommunedelplan for området Rukkemo-Torvetjønn har pågått over flere år, og RHVF har 
gitt innspill til dette arbeidet i flere omganger, nå senest i vinter. Trafikksikkerhet og utbedring av infra-
struktur har vært viktige punkter i vår tilbakemelding, og i saksdokumentene fra Vinje kommune som nå 
ligger til behandling, er det gitt tydelige føringer på disse punktene. Endelig vedtak i kommunestyret er 
forventet før sommeren.

”I framlegg til kommunedelplan Rukkemo-Torvetjønn i Rauland ligg det inne kostnader på over  
60 millionar kroner (utan moms) for å bygge fire skibruer og nytt kryss til Holtardalen.”
(Vest-Telemark Blad, 02.06.2022

Utdrag av høringssvar fra RHVF:
”RHVF mener kommunen må prioritere tydeligere kritisk infrastruktur som gang/sykkelveg langs FV 
37, skibruer, bedre parkering langs FV37 for bedret tilgang til løypenettet og utbedring av farlige av/på- 
kjøringer. Det er også viktig at trafikksikkerheten på tilførselsveier til hyttefeltene og i hyttefeltene iva-
retas. Rekkefølgekravene i planen og kommunens mer aktive rolle for å sikre gjennomføring av kravene 
støttes fullt ut av RHVF. Der hvor liv og helse står på spill mener vi kommunen må vurdere forskuttering av 
slike investeringer for å sikre raskere gjennomføring. I framlegget til planen står det at ”rådmannen me-
ner infrastrukturen bør få et kraftig løft- og at kommunen kan og bør bidra til dette”. Det støtter vi fullt ut.”

mailto:eliauraen@gmail.com


Medlemsinfo
Medlemskontingent for 2022 sendes ut før sommeren. Mottar du ikke faktura i nett banken, 
på epost eller i posten, så ta kontakt! Husk å informere oss om adresseendring / 
ny epost-adresse / eierskifte slik at medlemsregisteret kan oppdateres!.

Vi tar også gjerne imot innspill fra deg som medlem. Har du noe på hjertet, så ta kontakt 
med oss - post@rhvf.no

Nyt sommeren på Rauland!

Hilsen styret i RHVF
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Dugnad på Fagersand tirsdag 21. juni kl. 17.00
Badeplassen på Fagersand skal rustas opp og det inviteres til en felles 
dugnad.

Det skal ryddes og rakes samt gjennomføre diverse annet arbeid. 
Ta gjerne med rake, trillebår, jernrive eller lignede. Vel møtt! 
https://visitrauland.com/events/fagersand-felles-dugnad/

Høsttreff 2022
Årets høsttreff arrangeres lørdag 8. oktober på Rauland Høgfjellshotell. 
Tradisjonen tro blir det både underholdning og servering. Vi kommer 
tilbake med informasjon om program i september.

Tur-orientering – flott sommeraktivitet på Rauland
TurOrientering kombinerer gode naturopplevelser med fysisk aktivitet og hjernetrim noe som gir deg 
godt humør, god helse og mye glede! Ta turen sammen med venner, familie eller alene.

• TurOrientering er turer med mange mål underveis. Hvert mål er en post som for barna er en ”skatt”.
• TurOrientering har fire nivå: grønt, blått, rødt og sort. (Grønn lettest og sort vanskeligst)
• TurOrientering gir deg mulighet til å lære og å øve på å bruke kart og kompass.
• TurOrientering er et tilbud som er tilgjengelig hele døgnet hele sesongen – 

du velger selv når du vil på tur, hvor du vil starte og hvor lang turen skal være.

Tilbud i Rauland sommer og høst 2022: 
https://www.turorientering.no/v/orienteering/organizer/325 

Kart kan kjøpes på nett eller i butikk.
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