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Referat styremøte nr 15.03 Vinjeveien vel  
15/04-2015 

Møte avholdt Hjemme hos Simen Sollien 

Tilstede: Joar Hagen 

  Per Eivind Grosvold 

Simen Sollien 

Helge Hatlemark 

Erik Lund pr tlf. 

Neste styremøte ikke avtalt.  Simen sender nærmere innkalling.  
Helge utpekt som referent fra møtet. 

Saker fra møte 15.03 med fet skrift 

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 02: Møte 15.02 
Vellykket åpning av mobilanlegget onsdag i påsken 1 april. Drøyt 100 frammøtte, kaffe, saft og 
kaker, gaveoverekkelser til kommunen, Telenor og dugnadssjef Tom Sollien. Graver var forhindret 
fra å være med. Det ble jobbing til over midnatt på montørene de siste kveldene for å ferdigstille 
anlegget, og det var mange positive tilbakemeldinger om bra dekning fra hyttefolket i påsken.  

Netcom ønsker også å bedre sine forhold i området, og Telenor og Netcom har standardavtaler seg 
imellom om plass i hverandres master, og de skal også få leie seg inn i bua. Ballen ligger nå hos 
Netcom, og de kommer forhåpentlig i gang i løpet av sommeren. 
Forsikring av Telenorbua er nå i orden. 
Budsjettet til vellet på anlegget ser ut til å holde, graving ble litt dyrere enn forutsatt pga litt lengre 
grøft, da graver ikke ville grave i rett linje, men heller gjemme grøfta i dalsøkket nærmere Gråvola. 
Siste finpuss på grøfta gjøres når det har tørket opp etter vinteren. 
Vi har ikke mottatt alle regninger enda, men regner med å ha den fulle oversikt på årsmøtet på 
sensommeren. 

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  -03 møte 15.02: Påskeskirenn 2015 
148 startende totalt i finværet på årets påskeskirenn, og vi var ferdige ihht oppsatt tidsplan. Ca 
80% av de startende bidro med premier, noe som styret synes er bra. Det ble solgt lodd for ca 
9000,- og inkludert kiosk og startavgifter omsatte vi for ca 20 000,-. 
Inntil fasilitetene ved Tryvangplassen ikke er bedre enn de er nå, så fortsetter vi ved Saubua. 
Et lite hjertesukk: Mye av arbeidet faller på styret og hvis flere kunne tenke seg å bidra er det bare 
å ta kontakt.  
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Sak  04 møte 15.03: Hjemmesider 
Vi kan plassere Webkamera og værstasjon i forbindelse med Telenorbua, og Simen undersøker 
fremdeles. Forhåpentlig kommer det noe på plass i løpet av sommeren 

Sak 05: Møte 15.03: 
Helge går igjennom papirer og samler endringer i vedtekter 

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 06: Møte 15.03: Løypelaget 
Vinteren har gått greit med tanke på personell og lite feil med scooterene, men det kommer stadig 
tydeligere fram at det trengs tyngre utstyr for å få til de løypene mange ønsker seg. Det har vært 
mange positive tilbakemeldinger på flere scooterkjørte tilførselsløyper og på de maskinpreparerte 
løypene i påsken. 
Spørreundersøkelsen har gitt positive tilbakemeldinger, og slik det ser ut nå så er anskaffelse av 
løypemaskin på god veg til å realiseres.  

Sak 11 Møte 14.03: 
 Styret er positive til samarbeid om Tryvangplassen til sine arrangementer.  

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

Sak 11 Møte 15.03: 
Eventuell garasje for løypemaskin blir muligens plassert på Tryvangplassen, og denne kan brukes 
ved arrangementer 

Sak 12 Møte 14.05: 
For å spare penge 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 14.05: 
Vi tar en ny runde med å samle adresser nå mot sommeren 

Sak 13 Møte 14.06: Det ligger an til at det kloppes litt fra Gammelsætra i retning Skarvmyra i 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 15.03: 3 benker er kjørt 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) fungerer fint. Alle 
som passerer postkassa på veg oppover oppfordres til å ta med seg posten hvis det røde merket 
henger ute. Posten legges i kassa på Tryvangplassen.  

Sak 16 Møte 15.03 
Styret har mottatt henvendelser om at kommunen må sponse postombæring opp på fjellet. Styret 
kan ikke se at det er noe håp om å få til dette og oppfordrer fremdeles alle som passeres kassene 
ved Rønningen om å ta med posten hvis det røde merket henger ute. Det settes opp flere kasser til 
sommeren 

Sak 18 Møte 15.01 
Styret har støttet prosjektet med å restaurere rekkverket på brua ved Gammelsætra med kr 700,-.  

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. 

Sak 18. Møte 15.03  
Det har kommet klager på prisen på vegbiletten, men styret anser ikke dette som en sak vi må ta 
opp. Styret anmoder allikevel Vinjevegen om å være moderate ved en eventuell prisjustering for 
2016. 
Styret ønsker innsikt i regnskapet til vegen og en representant fra vellet møter gjerne på årsmøtet 
til Vinjevegen. 

Sak 19. Møte 15.02 
Forslag til vedtektsendringer om at nestleder rykker opp til leder etter ett år for å få en bedre 
kontinuitet.. Konklusjon: Vi beholder det som det er om at det ikke er noen autometikk i at 
nestleder rykker opp automatisk 

Sak 20. Møte 15.03 
Det er synkende interesse i næringslivet med å bidra til Fjelldagen. Primus motor har vært Tom 
Bjarne Ulvmoen, men han har nå solgt firmaet og er ikke interessert i å bidra i samme grad som 
før. Kostnader for leie av telt og musikk har vært ca 15000,- og de næringsdrivende har stillt med 
2500,- hver. Hvis det skal bli noe av i år, må det skje i regi av vellet. Vi tygger på det fram til neste 
møte, men uansett bør vi ha årsmøte i velet på sensommeren. 

Sak 21. Møte 15.03 
Mot slutten av påsken var det overfylt i søppelcontainerene og det fløt rundt. Helge har hatt 
kontakt med FIAS og kommunen om situasjonen, og de er klar over problemet og vurderer å bedre 
kapasiteten. Helge tar opp igjen kontakten med kommunen og på vegne av vellet krever at tiltak 
blir gjort før neste påske. 
Det ble i år tømt på onsdagen i påsken, og det var da ikke helt fullt, men allikevel var det overfylt 
mot slutten av påsken. Kommunen har ikke lyst til å pålegge renovatøren å tømme f.eks 
påskeaften. Styret anmoder de som har anledning til å utnytte den ledige kapasiteten som er tidlig 
i påsken, og ikke samle opp all søpla til de drar hjem 1. eller 2 . dag. Det blir også kastet mye rart i 
søppelcontainere, møbler, madrasser, solcellebatterier etc har ikke noe i hytterenovasjon å gjøre, 
men skal leveres leveres på gjenvinningstasjonen på Sundfloen.  Det jobbes med planer for 
kildeortering av glass og metall i de største hytteområdene i kommunen, når dette eventuelt 
innføres er uklart. 

Div: 
Simen har mottatt brev der det klages på at utebelysning på hytter står på selv om det ikke er folk 
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på hyttene og at det er innført eiendomsskatt og nivået på denne. Styret tenker at dette ikke er en 
sak for vellet. 

Ottestad 17/04-15 

Helge Hatlemark 


