
Årsberetning Vinjevegen Vel 2014/2015 

1: Styret har bestått av følgende i perioden: 
 
Leder:   Simen Sollien 
Medlemmer:   Per Eivind Grosvold 

Per Ole Hveberg 
Helge  Hatlemark 
Erik Lund 

Varamedlemmer:  Håvard Storås 
   Joar Hagen 
 
2: Møter. 
Det er i perioden avholdt 4 møter i tillegg til mye kontakt pr telefon og e-post. I tillegg var A/L 
Vinjevegen med på et møte med en gjennomgang av prinsipper i deres drift og økonomi. 
 
3: Mobildekningen. 
Dette har også i år vært den største saken styret har arbeidet med. Etter dugnadsarbeid med 
Telenorbua og graving av kabelgrøft høsten 2014, ble mast og teknisk utstyr montert på senvinteren 
og satt i drift 1. april 2015.  
Finpussingen av kabelgrøft er ikke utført enda, men blir utført i løpet av sommeren. Det ser ut til at 
den økonomiske rammen årsmøtet 2014 ga tilslutning til på 100 000,- pluss inntil 50 000,- holder, 
selv om ikke alle fakturer er mottatt enda. 
Dekningen til Telenor er nå blitt en helt annen, mens det for Netcom-kunder ikke er noen endring. 
Det avventes at Netcom også kobler seg på, men ballen ligger pr nå hos dem. Styret håper at det blir 
en utvikling i nærmeste framtid. 
 
4: Påskeskirennet. 
Muligheten for å flytte skirennet til Tryvangplassen ble drøftet også i år, men styret valgte å avholde 
skirennet ved Saubua som tidligere. Her ligger alle fasiliteter klare og arrangementet er godt innkjørt. 
Premiebordet var som vanlig innholdsrikt, loddsalg og omsetning i kiosken var meget bra. Av en 
omsetning på ca 18 500,- satt vellet igjen med ca 9 300,- netto i kassa. Løypa var lagt rundt 
Gråvoltangen i nærheten av den nye mobilmasta og ble kjørt med den innlånte løypemaskina. 
Tidsplanen holdt og det var mye ros å høre fra alle frammøtte. 
 
5: Hjemmesiden. 
Vinjevegen.info blir mer og mer brukt og styret ønsker å videreutvikle denne med en 
værstasjon/webkamera ved mobilmasta, samt at vi kan redusere behovet for å sende ting pr post og 
heller legge ut ting her. 
 
6: Postombringelse. 
Ordningen med felles postkasser ved Rønningen og at passerende tar med seg post til kassene på 
Tryvangplassen fungerer fint. Ekstra kasser er satt opp på Tryvangplassen. 
 
7: Klopping av stier.  
Det var planlagt ytterligere klopping av stier i sommer, men dette blir ikke utført før tidligst til 
høsten. 
 
8 : Rastebenker. 
Det er kjøpt inn 4 nye rastebenker. Noen har erstattet ødelagte og noen er plassert på nye steder.  
 



9: Løypelaget og ny løypemaskin 
Vinjevegen Løypelag og Lauvåsen Hytteeierforening har etablert Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin 
SA og gått til innkjøp av en løypemaskin for å bedre kvaliteten på løypene i området. Det er tegnet 
private andeler à kroner 3000,-  i tillegg til betydelige bidrag fra Stor-Elvdal kommene, Sparebank1 
Hedmark og andre firmaer med tilknytning til området. 
 
10: Søppelordning 
Styret har hatt dialog med kommunen ang overfyllte søppelcontainere, spesiellt i påsken. Kommunen 
er klar over problemet og ser på løsninger. Det er nå utplassert egen container for glass og metall på 
Tryvangplassen. Styret anmoder hytteeierne om å bruke containerene til det de er ment for, og 
heller levere alt annet på gjenvinningsstasjonen på Sundfloen. 
 
11:Fiskeplassen ved Trytjønn 
Vellet har vederlagsfritt overtatt fiskeplassen ved Trytjønn fra Stor-Elvdal sportsfiskere. Vi har fra før 
hatt ansvaret for vedlikeholdet, så overtakelsen medfører ikke enringer i praksis. 
 
 
Styret takker alle som har bidratt på en eller annen måte for hjelpa det siste året. 

 

Ottestad 15/07-2015 

Simen Sollien 

Per Eivind Grosvold 

Per Ole Hveberg 

Erik Lund 

Helge Hatlemark 

 


