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Referat styremøte nr 15.01 Vinjeveien vel 18/02-
2015 

Møte avholdt på hytta til Joar Hagen 

Tilstede: Joar Hagen 

  Simen Sollien 

Per Eivind Grosvold 

Per Ole Hveberg 

Erik Lund 

Helge Hatlemark pr tlf. 

Neste styremøte ikke avtalt.  Simen sender nærmere innkalling. 

Per Ole utpekt som referent fra møtet. 

Saker fra møte 15.01 med fet skrift 

Sak 02: Møte 14.06 

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

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. 

Sak 02: Møte 15.01 

Fundamentet er ferdig støpt og mast forventes montert i løpet av noen dager, litt avhengig av 
været. Det er fremdeles uvisst om anlegget er i drift til påske, men vi håper det beste. Telenor 
jobber hardt med saken for å få det til. 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. 

Pga usikkerhet om når mobilnettet er i drift så avventer vi offisiell åpning. 

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. 
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Forsikring av bu er ikke avklart. 

 Etterarbeid med gravemaskin i kabeltraseèn  blir utført når det har tørket opp etter vinteren. 

Resten av styret gir honnør til Joar for jobben han har gjort for å bedre mobildekningen. 

Sak  -03 møte 14.06: 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.  

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. 

Sak 04 Møte 14.06: 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  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 06: Helge er i gang med å se igjennom gamle papirer 

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

Sak 06: Møte 06: Løypelaget 

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 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. 

Det ble negativt svar fra Gjensidigestiftelsen ang støtte til løypemaskin. Det er ny rådmann i 
kommunen, og han er positiv til at løypelaget skal få seg en liten maskin, brukt koster den ca 
500,000,-. Det blir tatt opp på årsmøtet i Løypelaget om det skal søkes midler fra kommunen. Alle 
som har noen kreative ideer for å få inn penger bes kontakte løypelaget.  

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 
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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 12 Møte 15.01 Mailadresser 

Vi tar en runde med å samle inn mailadresser når det nærmer seg sommeren igjen. Pr nå har vi fått 
ca 50 adresser, så det er noen som mangler enda. 

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 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 15 Møte 06: Eidsiva har sagt de skulle gruse opp kabeltrasèn fra Tryvang Sør mot Geitryggen 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 14.06: Brønnøysund: Simen har nå send de siste opplysningene som Brønnøysund 
forlanger. Antar at alt nå er i orden. 

Sak 17 Møte 15.01: Brønnøysund: OK 

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. 

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. 

 

 

mailto:hhatlemark@gmail.com


4 
 

Ref Per Ole 

Ottestad 09/03-15 

Helge Hatlemark 


