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Jlpaegjørélse om TT
Ul Trondheim Formannskap

Årboken gjengir ber en interessant skrivelse som Styret sendte Trond-
heim kommunes formannskap 10. mai 1971:

;. bidrag fra, Trondheim kommune.
Hår ref. 110/71.
II Vi har mottatt Deres brev av 26/4 1971 om en nærmere redegjørelse for
lloreningens økonomiske stilling. Saken ble behandlet i styremøte 27/4 d.å., og
Iltyret vil gjerne få gi en del opplysninger om foreningens formål, økonomi,
|jn. v.
|| Fra foreningens lover vil vi få sitere formålsparagrafen:
ISTrondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig
l^kal den fremme fotvandring og fjellskiløping ved høvelige tiltak og utbre
Ikjennskap til land og folk. Ved opplysningsarbeid skal foreningen søke å gjøre
Iturene interessante og givende.
l: Foreningen fremmer sine formål:
li ved bygging og drift av turisthytter og ved andre tiltak til bedring i losji-
I forhold i fjelltraktene,
lb ved varding og merking av ruter og ved andre tiltak som kan lette og trygge
il framkomsten.
le ved årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifter av interesse for turlivet,
|d ved fellesturer og møter for medlemmene,
ii e ved andre tiltak som styret finner nyttige».
i Foreningen søker å nå disse mål ved:
ii Å. Bygging og drift av hytter.

Klart for fjellturen!
Husk frotte håndkle!

Husk poselaken! BO-tekstil
Søndre gt. 20 — Telefon 28960 — Vis a vis St. Olavs apotek
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l' Foreningen driver i dag følgende turisthytter
i Betjente hytter:

Hl: Gjevilvasshytta med 54 senger
III Jøldalshytta
III Trollheimshytta
||| Kasa i Storli
li Nedalshytta
III Storerikvollen
III Schulzhytta
||| Nordpå
III Selvbetjente hytter med lagre av mat:
II Dindalshytta med 9 senger
II Orkelsjøhytta « 1 2 «
III Kjøli « 12 «
;!;? Ramsjøhytta « 1 2 «
Hålt 12 hytter med

48
55
22
64
65
30
36 374 senger

45
419 senger

Til å drive disse hyttene beskjeftiger vi i sesongen ca. 130 personer.

I tillegg til våre hytter har vi på endel steder avtaler med gårdbrukere
om losji og kost for turister etter våre prislister. Vi kan nevne Inderdal,
Kårvatn, Stugudal og Jamtvollen. Det synes imidlertid som om dette sta-
dig blir vanskeligere p.g.a. vanskelig med arbeidshjelp på gårdene i se-
songen.

De store betjente hyttene er åpne 10 dager i påsken og 8 til 9 uker
om sommeren fra slutten av juni til slutten av august. Det hadde vært øn-
skelig med lengere sesong, men vanskeligheter med betjening utenom skole-

: ferien gjør dette praktisk talt umulig. De selvbetjente hyttene, sammen
med selvbetjente avdelinger ved de øvrige hyttene (unntatt Kasa) kan
besøkes hele året for dem som ønsker det. Nøkkel fås da utlånt mot depo-
situm ved T.T.'s kontor.

Selvbetjeningshyttene er fullverdige bygg, fullt utstyrt med sengetøy,
i kjøkkenutstyr og brensel. Våre hytter har årlig ca. 14.000 overnattende
i gjester.
i De betjente hyttene er alle gamle.
i Gjevilvasshytta betår av to fredete bygninger, Sliperstua fra Oppdal
i? hygget i 1821 og Tingstua fra Meldal, bygget omkring år 1800. Sliperstua
l ble flyttet til Gjevilvatnet i 1922 og Tingstua i 1948.
| Jøldalshytta ble oppført i 1918 og påbygget i 1963.
f Trollheimshytta er fra 1890 og er etterhvert utvidet og modernisert,
fsenest i 1952.
f Storerikvollen er bygget i 1946 og Nedalshyttas historie skulle være
Ivel kjent.
|For at fjellvandrerne skal kunne ferdes relativt trygt mellom hyttene, har 159
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T.T. et stort nett av rødvardete ruter som skal ettersees hvert år, klopper
over vanskelige fjellbekker må taes inn om høsten og legges ut til sommer-
sesongens begynnelse.

Før påskesesongen skal ståkete ruter gåes over, staking fornyes og ruter
ill kvistes.
ill lalt mener vi å ha ca. 700 km rutenett å holde iorden i Trollheimen,
il Orkelsjøtraktene, nord for Snøhetta, Sylene og Haltdalen.
il;. Hvert år gir vi ut vår årbok med artikler over fjell- og turliv, historiske
II artikler m.v. Årboken er vel kjent. Boka sendes gratis ut til ca. 8000
II medlemmer, andre turistforeninger og blir lagt ut på alle turisthytter.
|| Sammen med Den Norske Turistforening har vi hjulpet til med utgivel-
I se av rutebeskrivelsen «Tilfots i Rondane — Dovrefjell og Trollheimen»
I i 1969, og holder nå på med rutebeskrivelsen for tilsvarende bok fra
II Orkelsjøtraktene — Sylene. Disse bøkene utgjør en del av Gyldendals
II ferie- og fritidsbøker.
11 Vi har også tatt initiativet til utgivelsen av de to bøkene «Fjellflora»
II og «Fjellfauna».
i). Hvert år arrangerer Trondhjems Turistforenings Turkomite en rekke felles-
| turer, sommer og vinter.
il Et eksemplar av turprogrammet for 1971 vedlegges.
l Videre arrangerer vi 2—3 ganger årlig opplysningsmøter med foredrag
l om ferdsel i fjellet, om dyreliv, naturvern o.l. med lysbilder, film m.v.
l samtidig som det gies informasjon om riktig utstyr for fjellturer, om snø-
I skred, om kart og kompass m.m.

111. Frå Kommunaldepartementet, kontoret for naturvern og friluftsliv, får
vi stadig tilsendt saker til uttalelse, f.eks. om verneverdige vassdrag, (Sper-
tadkomiteen), kraftutbygging, kraftlinjebygging, lovforslag, f.eks. fjell-loven
o.l. Gjennom dette arbeid mener vi å kunne være med å ivareta fjellvan-
drernes interesser og tarv.

For å drive denne virksomhet har T.T. et styre på 8 personer, en forret-
lljnngsfører i heldags stilling og en kontordame i halvdags stilling.

II Det faller et stort og tidkrevende arbeid på styrets medemmer som i sin
fritid skal delta i drøftelser av alle aktuelle saker, forberede svar på disse sakene,
l|a tilsyn med hyttedrift og vedlikehold av hytter og ruter m.v. Styret hadde

llåledes i 1970 22 møter og behandlet 242 saker.
Under T.T.'s kontor og forretningsfører ligger korrespondanse, regnskaper,

lliyttedrift med proviantering, brensel, betjening, transporter m.v., medlemskon-
ilingent, trykking og distribusjon av årbøker med annonser.

,,, II Det hår i de senere år vist seg svært kostbart og vanskelig å få utført re-
'Ilipiarasjoner og vedlikeholdsarbeider på hyttene, da hverken byggefirmaer eller

liiienkeltfirmaer i bygdene vil påta seg dette arbeidet. Det er også vanskelig å
Ila til frivillig egeninnsats frå medlemmene for vedlikeholdsarbeid da alle er
javelt opptatt med sitt og ikke kan avse tid til slik innsats langt til fjells. Det
;i$r heller ikke mulig å få gratis materialer fra firmaer, da næringslivet mener
li|é har store nok byrder frå samfunnet forøvrig. 161
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II Det er også meget vanskelig og kostbart å skaffe ved til oppvarming og
Ilkoking på hyttene, da det nesten ikke foregår vedhogst for salg i bygdene
|lenger.
|i:i; T.T. har derfor nå ansatt en altmuligmann for å ta seg av dette, og vi
lihåper herved å kunne få et mer effektivt og rimelig vedlikeholdsarbeid og mer
iliilfredsstillende brenselforsyning til hyttene. Vi håper selvsagt at dette vil gi
iloss besparelser.
II T.T.S virksomhet i 1970 ga et regnskap hvor utgiftene kr. 721.401,45 in-
Ikluderte et underskudd på kr. 19.127,22. Kopi av regnskapet vedlegges. Dette
Iføgges fram for generalforsamlingen 12/5 d.å. Som det framgår gir hyttedriften
litiflderskudd, og det levnes således ingen midler for de nødvendige vedlikeholds-
ilirbeider, fornyelser og forbedringer som vi har søkt Trondheim Kommune om
lÉidrag til. Det er lønn til betjeningen og tilhørende trygder som har øket sterkt
||ra 1969 til 1970, med ca. kr. 110.000,—. Skal vi holde priser som er noen-
liiinde rimelige for de som vandrer i fjellet, det gjelder særlig ungdom og fa-
liiftilier, er det ikke mulig å øke prisene vesentlig for å bringe balanse Vi bør
liessutfin holde samme prisnivå som ved Den Norske Turistforenings hytter. Et
g^ksemplar av vår prisliste for sommeren 1970 og påsken 1971 vedlegges.

Vi tar ved vår virksomhet sikte på å gi et rimelig tilbud og feriealternativ
lp alle som vil feriere i fjellet og som derved vil komme til å sette pris på
lille de naturgoder det norske høgfjellet byr. Vi har alltid ønsket å kunne tilby

overnattingsmuligheter og solid, enkelt kosthold og skikkelige sanitære for-
|:føld til rimelige priser. Da vi ikke bare tar sikte på å tilfredstille de barskeste
ifjéllvandrere, «hu og heiere», men fjellvandrere i alle aldre, må vi holde den
l^andard på våre hytter som vi gjennom mange års drift har erfaring for at
llféllfolket ønsker.

i De ønsker også i Deres brev en nærmere redegjørelse for T.T.s økonomiske
lllsponeringer, spesielt i forbindelse med gjenoppføringen av Nedalshytta.

i T.T. har ingen fonds eller andre økonomiske kilder å disponere over, slik
: det bare er våre årlige inntekter fra medlemskontingent, gaver og bidrag

eventuell inntekt fra hyttedriften vi kan disponere over. Alle disse mid-
ijjjé går med til den daglige drift og til vedlikehold. Det er således til vanlig

||§j;å muligheter til å foreta avsetninger til bruk til store vedlikeholdsarbeider
||| |r andre investeringer, f.eks. vannforsyningsanlegg.
||;:|Gjennom Feriefondet får vi på årlige søknader øremerkete bidrag, f.eks. til
ffflgmg av ny hytte på Kjøli, elektriske installasjoner på Gjevilvasshytta og
flf|ag til nytt vannverk på den samme hytte. Bygging av ny Nedalshytte skjer
fl;de midler vi får ved skjønnet, og styret og «de eldres råd» er av den opp-

ling at vi skal benytte erstatningssummen til ny hytte med minst samme
pfekapasitet som den nåværende.

planen for den nye hytten er lagt etter en forutgående vurdering av hva
i||nener fremtiden vil kreve. En egen komite har vurdert dette. Kopi av ut-

ijngen vedlegges.
|iArbeidet med 1. byggetrinn for ny ihytte ble satt igang i Nedalen i juli
||0: etter at anbud var innhentet fra flere firmaer. 163
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Philips Portarama 12"
De kan kjøre bil nesten
alle steder i Norge. De kan
gå overalt — nesten. De
kan se TV overalt — om De
har et apparat for hånden.
TV-bildet ligger konstant i
luften, De mangler bare
apparatet...
De kan få det. Vi har det.
Philips Portarama 12"! La
oss vise Dem et apparat
som er midt i blinken på
hytta, i båten, i camping-
vognen. Lett (9 kg), det

kan bæres (håndtak, selv-
følgelig) - og: Det kan
brukes både på lysnett og
batteri! Utstyrt med UHF,
slik at De kan ta inn pro-
gram 2 frå Sverige når De
er i Østlands-området. Se
Philips Portarama 12" hos
oss - og husk at De nå
kan ha flere TV-apparater
på samme lisens!

Veil. pris
Kr. 1.650.-

;||getrinnet omfatter:

i Hovedbygg med kjeller og 2 etasjer.
Kjeller med dekket over er i betong, resten i tre. Bygningen inneholder

i kjøkken, anretning, spisesal, peisestuer, soverom med 42 senger, lagerrom,
W.C., dusjer, badstu, vaskerom, tørkerom og en kjellersal som kan brukes
til ekstra soverom, kursrom m.v.
Uthus med selvbetjeningsavdeling 10 senger, betjeningsrom, størhus og rulle.

Et midre uthus for tørrklosetter og vedskjul.

Stabbur, dette er badstubygningen fra gamle Nedalshytta som er flyttet opp
for å stå klar som lagerhus hvis plutselig rømming av den gamle hytten
skulle bli nødvendig.

iHessuten bygges helårig vannforsyning og kloakkanlegg med septiktank og spre-
Ilinlegg, godkjent av Tydal helseråd.

byggetrinnet er etter de foreliggende anbud kalkulert til kr. 2.220.000,—
Silusive merverdiavgift,

legget ventes ferdig til bruk senhøsten 1971.
Bygget er holdt i en meget nøktern utførelse, uten noe som avviker fra T.T's

standard. En må dog regne med en viss sikkerhets/sunnhetsmessig stan-
ilrdheving fremtvunget av de nye bygningsforskrifter, helseforskrifter, brann-
Spskrifter for herberger i høyfjellet, arbeidstilsynets krav m.v. og dette har da

, gitt seg utslag i høyere byggekostnader.
iPlanene tilfredsstiller alle disse forskriftene og de er godkjent i Statens

|||nninspeksjon og Tydal Bygningsråd. Bygget er planlagt forøvrig ut frå T.T.'s
^låringer gjennom 80 år for drift av turisthytter i høyfjellet, og vi håper å
;|| et nøkternt, solid, relativt vedlikeholdsfritt, rasjonelt og driftsbesparende
lytteanlegg. Det er ikke rinnende vann på soverommene, heller ikke varme,
||alt med vann og avløp og oppvarmingen er innstallert i korridorene. Det
|lpveralt benyttet panelte vegger og tak i gran som lakkeres.

håper at bygget vil tilfredsstille den alminnelige fotturists ønsker om
l|kle bekvemmeligheter hvor de kan finne hvile og hygge etter lange turer i
|et.
iAnlegget er også planlagt for utvidelse med en ny soveromsfløy med 60

i|ijger som kan bygges når forholdene ellers ligger til rette for det.
|||Vi håper dette vil gi Dem en tilfredsstillende orientering om T.T.'s virk-
ifiihet og økonomiske forhold. Skulle De ønske ytterligere opplysninger står
igjerne til tjeneste.
||Som det fremgår er T.T. en uselvisk forening som tar sikte på å legge for-
flldene til rette for den enkelte fotturist uten fortjeneste for øyet.
fjVi ønsker derfor til enhver tid å stå i et godt forhold til det samfunn vi
'er i og til de myndigheter vi skal samarbeide med. Kanskje kan styret og

kritiseres for noen av sine handlinger, men disse er gjort på bakgrunn av
l|: erfaring og slik vi har ment å tjene samfunnet best. Om Trondheim kom-
fi||;e har andre meninger om dette, er vi interessert i å høre om disse enten

personlig henvendelser, i korrespondanse eller på annen måte.» 165


