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Referat styremøte nr 06 Vinjeveien vel 27/10-2014 

Møte avholdt hjemme hos Joar Hagen i Everum 

Tilstede: Joar Hagen 

  Simen Sollien 

Håvard Storås 

 Helge Hatlemark 

Neste styremøte avholdes før jul.  Simen sender nærmere innkalling. 

Helge utpekt som referent fra møtet. 

Saker fra møte 06 med fet skrift 

Sak 02: Møte 05 Mobilnett: 

Siden forrige møte har Joar drevet saken langt framover. 

Grunneier (Lindvik) er forespurt om å avstå grunn til bu på Gråvoltangen, samt at det kan graves 
kabegrøft fra strømskap rett ovenfor trafo ved Saubua, ved hytta til Vigdis og Roar Gulbrandsen. 
Lindvik ber om 10.000-, for grunnen.  Det er sendt byggemelding og betalt 5000,- i gebyr til 
kommunen. Saken er sendt videre til Fylkesmannen i Hedmark, da bebyggelse i området der Telenor 
ønsker mast og bu ikke er i tråd med reguleringsplanen. Styret foreslår på at bu blir bygget i regi av 
vellet med dugnadsinnsats. Tom Sollien har ansvarsrett i Stor-Elvdal og kan stå som byggeansvarlig. 
Per Hagen er ønsket av Eidsiva til graving.  Vi avventer nå godkjenning fra fylke og kommune, og hvis 
disse går igjennom er styret innstilt på at det på årsmøtet 2. august stemmes over om prosjektet skal 
føres videre. Prosjektet kan i så fall videreføres umiddelbart slik at all graving og bygging er ferdig til 
vinteren kommer. Prosjektet må inn i budsjettet til vellet som en egen post.  

Joar forbereder et framlegg til møtet. 

Sak 02: Møte 06 

Bygging av Telenor-bua er ferdig utført på dugnad med Tom Sollien i spissen. All ære til ham! 

Graving av kabelgrøft er noe forsinket pga mye nedbør, det gjenstår ca 100m grøft, men den skal 
etter planen bli fullført denne uka. 

Telenor sjekker nå framdrift på sitt anlegg. De sier foreløpig ingen endelig dato, men datoen 1 april 
2015 er nevnt. Vi krysser fingrene for at alt er i drift til påsken. Vi planlegger offisiell åpning da med 
felles grilling og aking en ettermiddag da (Skjærtorsdag???) 

Joar sender søknad til kommunen for å få utbetalt kommunens sin andel av anlegget. 

Netcom ønsker også å leie plass for sitt utstyr i bua. Joar setter opp forslag til kontrakt. Vi må 
avklare leiesum og premisser. Plass i mast må Netcom ordne hos Telenor. 

Forsikring av bu: Helge har undersøkt hos sitt forsikringsselskap. Simen undersøker også litt.  Vi 
regner med at Telenor selv forsikrer sitt utstyr, men ikke selve bua i og med at de ikke eier den. 
Dette må vi få bekreftet. 
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Sak -03: Møte 05 Påskeskirenn 2014 

Styret har ikke mottatt noen negative tilbakemeldinger på årets renn, og tolker det dithen at det var 
et vellykket arrangement. Omsetning ca 10.000,-. 

Sak  -03 møte 06: Påskeskirenn 2015 

Styret var innstilt på å flytte til Tryvangplassen påsken 2015, men i og med at vi ikke har fått ordnet 
noe do i løpet av sommeren,  så er vi ikke sikre lengre. Vi tygger på det til neste møte, og prøver å 
ta en avgjørelse da om vi flytter eller om vi fortsetter ved Saubua som før. 

Sak 04: Møte 04: Hjemmesider 

Vellets sider sammen med Vinjevegen og Løypelaget er oppe og går og er bra besøkt. Vi legger ut info 
fortløpende. 

Sak 04: Møte 05: Hjemmesider. 

De sammenslåtte sidene er bra besøkt. Helge har fått admin rettigheter. Det må foretas litt 
opprydding etter hvert.  Hvis noen av medlemmene har noen fine bilder etc  som kunne passe så 
sendes dette til Helge eller Joar, så skal vi få lagt det ut. 

Sak 04 Møte 06: Hjemmesider. 

Det er kommet opp forslag om vi kunne hatt en værstasjon og Web-kamera montert i forbindelse 
med Telenorhytta.  Håvard sjekker litt fram til neste møte 

Sak 05: Møte 04: Styret: Vi har det vi trenger av nøkler. Helge går igjennom arkivet og digitaliserer 
dette utover høsten. 

Sak 05: Møte 06: Helge er i gang med å se igjennom gamle papirer 

Sak 06: Møte 03 Løypelaget: :Simen følger opp bidraget for 2013-2014 fra vellet. Hakon Akre 
orienterte om løypelagets arbeid og økonomi. Det er en trøblete vinter for løypekjøring, men det er 
håp om å gå i balanse i budsjettet, men ikke midler til avskrivninger på utstyr.  Løypelaget må kanskje 
øke løypebidraget til neste sesong, men ønsker seg også flere bidragsytere, halvparten av ca 500 
utsendte giroer betales. 

Sak 06: Møte 04: Løypelaget: Løypelaget ønsker seg flere bidrag til løypearbeidet. Vellet stiller seg 
bak og oppfordrer alle i området til å bidra. 

Sak 06: Møte 06: Løypelaget: Håkon Akre har fått innvilget permisjon fra Kommuneskogen, og har 
da også permisjon fra Løypelaget. Joar Hagen har rykket opp som leder, og har med seg Sigmund 
Vestad og Gunnar Myrvang. Løypelaget har fått innvilget løyve for kjøring med scooter i tre 
sesonger framover. Kjøring av løyper blir fordelt på 3-4 kjørere på skift denne sesongen. 
Løypelaget er godt forberedt foran sesongen, og løyper blir kjørt med tilsvarende utstyr som før. 
Giroer for frivillig løypebidrag sendes ut ca 1/12. Responsen her avgjør årets løypekvalitet. 

Det er inne en søknad i Gjensidigestiftelsen om midler til ei løypemaskin, men foreløpig ingen ting 
avklart. Hvis det blir tildelt midler får vi ta det som en positiv overraskelse. 

Sak 07: Møte 06: Brøyting Saubua:  Vi fortsetter brøyting ved Saubua,  forutsetter 2500,- for 
sesongen. Joar tar det med Håvard Stenvoll.  
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Sak 09 Møte 06 Kontingent: Regnskapslaget sender ut faktura for kontingent 2015 på nyåret. 
Sendes på mail til de vi har mailadresse til. 

Sak 11 Møte 03:Styret er positive til samarbeid om Tryvangplassen til sine arrangementer. I stedet 
for å flytte doen som står ved Saubua kan det heller bygges en ny do på Tryvangplassen og flytte den 
gamle søppelbua og bruke denne som lager/kiosk. Haakon Akre har ide om hvor disse kan plasseres, 
og kan ta seg av søknadsprosess. 

Sak 11 Møte 06: Det har ikke skjedd noe her i løpet av sommeren, vi avventer til sommeren 2015. 

Sak 12 Møte 05: For å spare penger på utsendelse til medlemmene  ønsker vi at flest mulig oppgir e-
post-adressen sin til: hhatlemark@gmail.com.  Beskjed om dette legges ut på hjemmesidene. De vi 
ikke har e-postadresse til må det sendes post til. 

Sak 13 Møte 05:Det er ønske om noen klopper over bekker/elver  ved Holmsbu/Nergardstjønnen. 
Vellet kan ordne det praktiske, hvis Løypelaget tar finansieringen. Aluminiumstiger med bord som 
bindes fast til land på den ene siden slik at vårflommen bare feier stigen til siden. I tillegg er det 
ønske om klopp/bru for skiløype over bekk ut fra Fåfeng, større sak som løypelaget må ta. 

Sak 13 Møte 06: Det er kloppet en del i løpet av sommeren, og vi har lyst til å fortsette på noen 
våte partier på Skarvmyra opp fra Gammelsætra og på Løvlandsmyra mot gapahuken neste år. 

Sak 14 Møte 05-Forslag om at vellet kjøper inn flere rastebenker og erstatter noen av de gamle som 
er ødelagte.   

Sak 14 Møte 05: Vellet har fått pris på 4 benker med vellets navn innpreget, totalt 6000,- . Benkene 
ved Saubua må løftes om høsten slik at de ikke sitter fast på skirennet. 

Sak 14 Møte 05: Benkene er kjøpt inn i høst, men foreløpig står de lagret. Forslag om hvor de bør 
plasseres mottas. Kan eventuelt kjøres ut i løpet av vinteren hvis de skal plasseres langt fra veg. 

Sak 15 Møte 06: Eidsiva har sagt de skulle gruse opp trasèn i sommer, uvisst om dette er gjort. 

Sak 16 Møte 06:Postombæring: 

Ordningen med postkasse ved Rønningen,(første svingen etter avkjørsel fra RV 3)har fungert fint. 
Alle som passerer postkassa på veg oppover oppfordres til å ta med seg posten og legge den i kassa 
på Tryvangplassen. 

Sak 17 Møte 06: Brønnøysund: Simen har nå send de siste opplysningene som Brønnøysund 
forlanger. Antar at alt nå er i orden. 

 

Eventuelt 

Forslag om å lage Vinjevegen 10 på topp til neste år?  Legge ut poster på diverse turmål i området, 
trekning og premiering på for eksempel påskeskirennet. Tas opp igjen. 

 

 

Ottestad 07/11-14 

Helge Hatlemark 

mailto:hhatlemark@gmail.com

