Årsberetning Vinjevegen Vel 2018/2019
Vellet hadde ved innbetaling av kontingent for 2019 315 (2018: 265) betalende medlemmer
1:Styret har bestått av følgende i perioden:
Leder: Per Eivind Grosvold
Medlemmer: Simen Sollien, Helge Hatlemark, Erik Lund, Anne Eline Stenvold
Varamedlemmer: Margot Nordseth, Joar Hagen
2: Møter.
Det er i perioden avholdt 3 møter i tillegg til mye kontakt pr telefon og e-post. Styret har hatt kontakt
med ny eier av Lindvik-eiendommen, Cato Haugen, angående vedlikehold av vannposter i
Fåfengveien. Dette arbeidet har ikke avstedkommet noe resultat, og resultatet av en varslet rettsak
på Sjusjøen med tilsvarende forhold avventes.
Styret har også hatt møte med ordfører, rådmann og teknisk etat i kommunen angående
omregulering av eldre hytter for installasjon av tette avløpstanker. En omregulering for Vinjevegen vil
omfatte hele kommunen og er kostbar. Kommunen har ikke avsatt midler til dette på 2019budsjettet. Styret jobber videre med saken.
3: Påskeskirennet.
Påskeskirennet avholdt tradisjonen tro med bra med oppmøte og omsetning. Gledelig med
dugnadsinnsats i år, men fremdeles er det flere som kan bidra til avviklingen.
4: Arbeidsoppgaver styret har utført:
- Vinjevegen vel har blitt medlemmer i Hytteforbundet ihhv oppfordring på årsmøtet 2018
- Hyttebiblioteket er en suksess og kapasiteten økes i løpet av sommeren 2019 ved å bruke deler av
bua som dagens skap henger på.
- Styret har loddet stemningen for å legge strøm fram til hyttene ved Skarvbrua, Trønnes
gammelsetra og Gamle Vinjeveg. Kostnadestimatet fra Eidsiva Nett fordrer minst 24 interessenter. Pr
15 mai er det 12 som har meldt seg og inntil videre legges prosjektet på is.
-Vegmerking /skilting har vært tatt opp med kommunen, foreløpig uten resultat.
-En eventuell overtagelse av Tryvangplassen er lagt bort.
Styret takker alle som har bidratt på en eller annen måte for hjelpa det siste året.
Hamar 05.06.2019
Per Eivind Grosvold
Anne Eline Stenvold
Erik Lund
Simen Sollien
Helge Hatlemark

