
Årsberetning Vinjevegen Vel 2015/2016 
 
1: Styret har bestått av følgende i perioden: 
 
Leder: Simen Sollien 
 
Medlemmer:  
 
Per Eivind Grosvold 
Per Ole Hveberg 
Helge Hatlemark 
Erik Lund 
 
Varamedlemmer:  
Svei Erik Norsted 
Joar Hagen 
 
2: Møter. 

Det er i perioden avholdt 4 møter i tillegg til mye kontakt pr telefon og e-post. I tillegg har 
styremedlemmer vært med på møter ang servicebygg på  tryvang og møte om tryvangplassen 
med dens eiere. 
 
3: Mobildekningen. 

Tilskudd fra kommunen er mottatt, graveregning er b etalt og Netcom har fått leie plass i bua og 
masta. Her får vi en leieintekt på  kr.5000.- i året . 

 
4: Påskeskirennet. 
 
Muligheten for å flytte skirennet til Tryvangplasse n ble drøftet også i år, men styret valgte å 
avholde skirennet ved Saubua som tidligere. Her ligg er alle fasiliteter klare og arrangementet 
er godt innkjørt. Premiebordet var som vanlig innho ldsrikt, loddsalg og omsetning i kiosken 
var meget bra.  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. Det ble en liten økning i 
omsetning fra i fjor.  
 
5: Hjemmesiden. 

Har nå fått nytt design. Styret er veldig godt fornø yd med dette. Værstasjonen ser vi på som et 
kjempefint tilskudd, noen perioder med nede tid har  det vært, men dette jobbes det med å 
eliminere. 
 
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. Servicebygg på Tryvang 

Velet ble invitert til møte med komunen og lokalt n ærlingsliv ang oppføring av et servicebygg 
på tryvang. Det ble satt ned ett samarbeidsutvalg so m skal arbeide videre med planene. 

8. Tryvangplassen. 

Styret har fått en forespørsel om å overta eierskap et på tryvangplassen fra dagens eiere 
vederlagsfritt. Dette arbeides det videre med, da vi  må se på hva slags utgifter og merarbeid en 
evt overtagelse vil medføre. 



 
 
9: Løypelaget og ny løypemaskin 
 
Veldig mange er meget godt fornøyd med den nye løyp emaskinen, og forholdene for skiglede 
er upåklagelige. Det nye SA gjorde at løypelaget ble  overflødig og er besluttet oppløst på sitt 
årsmøte. Velet har fått Kr.17000.- fra oppløsningen til bruk på sommerstier. 
 
10: Søppelordning 
 
Styret har hatt dialog med kommunen ang overfylte s øppelcontainere, spesielt i påsken. 
Kommunen er klar over problemet og ser på løsninger.  Styret anmoder hytteeierne om å bruke 
containerene til det de er ment for, og heller leve re alt annet på gjenvinningsstasjonen på 
Sundfloen. 

11. Fiskeplassen ved trytjern. 

Velet har fått overtatt fiskeplassen ved trytjern v ederlagsfritt, mot at vi står for vedlikeholdet av 
denne. Dette mener vi er veldig positivt for medlemm ene da det er en fin plass med god 
tilgjenelighet.  
 
12. Antall medlemmer 
Pr 15/07-2016 er det ca 300 betalende medlemmer, en  liten oppgang fra 2015. 
 
 
Styret takker alle som har bidratt på en eller anne n måte for hjelpa det siste året. 
 
Jessnes 26.07.2016 
 
Simen Sollien 
 
Per Eivind Grosvold 
 
Per Ole Hveberg 
 
Erik Lund 
 
Helge Hatlemark 
 


