
Naturen
greier sin farvelegging selv.
Men gjelder det maling av hytter og hus,
da står vi til tjeneste.

ØsterSie's Farvehandel A.|
Dronningens gt. 42 ||

BEDRE BANKSERVICE
I MODERNE LOKALER

Ta kontakt med

Kongens gt. 30
TRONDHEIM

Telefon 31533 — Telex 55219

Filialer: Landbrukssentret Tunga, telefon 25 680
Hestvika, telefon Sandstad 630 og Fillan, telefon 56
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Iversikt for 1971

ii|||ska.p var 26/10 ajourført og avsluttet til og med den 30.9,
iSiijiij^p som basis Og. me<£ tillegg for omkostninger som Styret

til 31.12 har Styret sått opp et foreløbig regnskap for drifts
selvsagt tas med all mulig forbehold.

ett vil det bli et underskudd på ca. 20.000,— og i og
er foretatt noen form for avskrivninger på hyttene så er

for lavt, vi burde kunne avskrive hyttene med 2% pr.
;i||ilriften i fjellet gir foreningen et underskudd på ca. 75.000,—

iforbedres snafest mulig.
iifOreløbige vurdering av årets tall kan vi kort skissere for-

me — Dindol — Orkelsjø — Ramsjø — Kjøli.
disse hyttene bringer overkudd, men dette beror i stor grad

for transporten av mat etc. til hyttene. Skulle dette ar-
resultatet bli noe annet.

nå i flere år gitt underskudd, til dels store underskudd.
ij|ij$;|yisse planer om bør bearbeides meget raskt.

:— Storerikvollen — Schulz.
kun drevet i påsken 1971 på grunn av Nesjøens raske

iiiDermed ble trafikken i Sylene mindre denne sommer og alle
:| underskudd. Når «Den Nye Nedalshytten» kommer i drift

med større trafikk som vil komme hele Sylområdet til
har vi fått installert 6 oljekaminer som vi regner med

|tene. Dessuten skal selvhusholdet stenges og forandres til be-
få en bedre utnyttelse av romkapasiteten, samt for å få

og omkostninger som Styret mener selvhusholdet har påført
vil i påsken 72 bli betjent, men til sommeren 72 vil

llHpningshytte. Dermed håper vi å få redusert uderskuddet denne
i flere år.

Gjevilvasshytta :— Jøldalen — Troliheimshytta — Kasa.
hytter i Trollheimen ga i 71 overskudd, også så bra at

g. Av den grunn burde vi vel være fornøid med for-
vi vet at også her gjøres det ting som kan gjøres bedre og

iStyret vil rette på disse ting også. For Kasa har vi et leiefor-
og som vanskeliggjør våre disposisjoner. Forholdene
Styret. 153



Bruk trikken først og sist!

Billig og komfortabel transport.

TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S

TELEFON 31600

J&torebrmtt*
FOR SIKKERHETS SKYLD
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...nomsnittskostnader:
llfret har regnet ut gj.snittskostnader pr. gjest for de forskjellige hytter -
ipnrader - totalt - for bla. mat - lønn betjening -. Det viser seg at
livnadene pr. gjest er for store i Sylene i forhold til totalgjennomsnittet.
|p:: må føre ti en ordning hvor gjestene betaler for det de får, enten ved et
Iltenasystem eller ved at maten porsjoneres. Det viser seg også at betjenings-
jpadene pr. gjest i Sylene er større enn totalgjennomsnittet. Styret har også
|pt ut hva hver gjest i gjennomsnitt legger igjen på hver hytte og det viser
p:;at_Nedakn og Storerikvollen er under totalgjennomsnittet. Forholdet var
|k|?a i 1970. Styret er. av den oppfatning at det «såkalte» selvhushold er en
«|arsakene til dette, og av den grunn blir det for fremtiden ikke Selvhushold

xyj.cllC»

lipfil slutt vil Styret nevne
iale hva det koster å drive
(f»;:i orden til stadighet.
IStyret har
| vurdert og

og vor<U,e forholden,

t, november 1971.

Dillner og Støens handelsskole
Inneh.: DILLNER — HOLST — STØEN

Tidl. Myklands h.sk.
(Grunnl. 1908)

^ Kontorlærlingskole
^ Handelsskole:

Ett-årig aftenkurs og
halv-årig kurs.

Kurser i stenografi og maskinskrivning.

Be om skolens plan. Den sendes fritt.
Telef. 23704
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