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Referat styremøte nr 15.02 Vinjeveien vel  
29/03-2015 

Møte avholdt på hytta til Joar Hagen 

Tilstede: Joar Hagen 

  Per Ole Hveberg 

Erik Lund 

Helge Hatlemark 

----------------------------------- 

Tom Sollien 

Neste styremøte ikke avtalt.  Simen sender nærmere innkalling. 

Helge utpekt som referent fra møtet. 

Saker fra møte 15.02 med fet skrift 

Sak 02: Møte 14.06 

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. 

Sak 02: Møte 15.01 

Netcom er ikke i gang til påske, blir nok nærmere sommeren. Utgiftene til kabelgrøft og kabel har 
blitt større enn budsjettert da grøfta er lagt litt annerledes enn forutsatt. Joar får fullmakt på vegne 
av styret til å forhandle med Netcom om de skal inn i bua, og å bestille skilt til å sette på Telenorbua. 
Forsikring av bu er ikke avklart. Etterarbeid med gravemaskin i kabeltraseèn  blir utført når det har 
tørket opp etter vinteren. 

Sak 02: Møte 15.02 

Mobilanlegget er nesten ferdig, det siste skal monters i dagene som kommer og er (nesten) lovet 
ferdig til 1. april. Vi avholder uansett offisiell åpning  da klokka 12. Kaffe, brus, kaker  ved 
telenorbua. Joar ordner gaver. Helge ordner flaggstang, Tom kjører opp løyper opp og skriver 
plakater. Vi møtes ved telenorbua klokka 11. 

Sak  -03 møte 15.01: Påskeskirenn 2015 

Arrangementet blir ved Saubua også i år. Det blir mere organisering å sette opp telt på 
Tryvangplassen enn å bruke de fasilitetene vi allerede har på Saubua. Dugnad langfredag klokka 
17.00 for styret og flest mulig frivillige for å sette i stand. De som hadde oppgaver i fjor har de samme 
oppgavene i år, Håvard går inn for Odd. 

Plakater blir satt opp på infotavlene, og melding blir lagt ut på nettsidene nærmere påske. 
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Sak  -03 møte 15.02: Påskeskirenn 2015 

 Påskeaften 4/4. Samme opplegg for påskeskirenn som tidligere etter notat  med erfaringer fra 
2014. Påmelding klokka 10, start barneklassen  11.00, familieklasse 11.30, premieutdeling 13.00. 

Sak  04 møte 15.01: Hjemmesider 

Værstasjon og Webkamera: Simen og Håvard har sjekket litt, og kommer til at jo enklere system jo 
bedre, minst mulig feilkilder. Fortsetter undersøkelser framover. 

Sak 05: Møte 15.01: Helge har tatt med gamle papirer hjem for gjennomgang 

Sak 06: Møte 15.01: Løypelaget 

224 har betalt løypebidraget pr nå, det sendes ut ny betalingsoppfordring. Det er ca samme antall 
betalende som pr samme tidspunkt i fjor. 

Sak 06: Møte 15.02: Løypelaget 

Det har vært en del problemer med å kjøre løyper i vinter pga for spedt utstyr i forhold til det isete 
føret, spesielt rundt vinterferien. Det jobbes intenst med å skaffe midler til løypemaskin. Det er 
sendt ut spørreskjemaer om engangsbidrag på 3000,- og årlig frivillig bidrag på 900,- fra 
hytteeierne. I tillegg er det kommet tilsagn om 250 000,- fra Sparebank1 Hedmark, 300 000,- fra 
Stor Elvdal kommune, 50 000,- ( 100 000,-) fra Gunnar Myrvang. Løypelaget har fått tilbud på ny 
maskin til ca 1 100 000,- 

Demomaskin ankommer onsdag i påsken, og løypelaget disponerer denne ut påsken. Håpet er at 
folk ser hvordan løypene kan bli og tegner seg for andeler i maskin. 

Sak 11 Møte 14.03: 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 14.06: Det har ikke skjedd noe, vi avventer til sommeren 2015. 

Sak 12 Møte 14.05: Mailadresser 

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 14.06: Det er kloppet en del i løpet av sommeren 2014, 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 14.05: Nye benker 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 14 Møte 15.02: 3 benker kjøres opp til Telenorbua 

Sak 15 Møte 14.06: Eidsiva har sagt de skulle gruse opp kabeltrasèn fra Tryvang Sør mot Geitryggen i 
sommer, uvisst om dette er gjort. 

Sak 16 Møte 14.06:Postombæring: 

mailto:hhatlemark@gmail.com
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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 16 Møte 15.02:Postombæring: 

Ordningen fungerer, men styret oppfordrer alle som passerer kassa ved Rønningen til å stoppe og 
ta med posten hvis det røde merket henger ute. 

Sak 18 Møte 15.01 

Etter søknad fra oppsittere som har tilknytning til brua over Trya ved Trønnessetra bestemmer styret 
å støtte prosjektet med å restaurere rekkverket på brua med kr 700,-. Styret begrunner det med at 
Løypelaget er avhengig av brua når skiløyper skal kjøres opp. Styret håper oppsittere ved brua tegner 
seg som medlemmer av vellet for de som ikke allerede er det. 

Sak 18. Møte 15.01 Vinjevegen 

Tore Lie kom og redegjorde litt om Vinjevegen og driften av denne. Han vil stille på årsmøtet og 
fjelldagen til sommeren og forklare litt rundt grunnlaget for Vinjevegen og hvorfor bomtakstene har 
gått veldig opp de siste årene. 

 

Ottestad 17/04-15 

Helge Hatlemark 


