
Årsberetning Vinjevegen Vel 2016/2017 

1: Vellet hadde ved innbetaling for 2016 331 betalende medlemmer 

Styret har bestått av følgende i perioden: 

Leder: Simen Sollien 

Medlemmer: 

Per Eivind Grosvold 

Helge Hatlemark 

Erik Lund 

Trude Hagen Kristiansen 

Varamedlemmer: 

Monica Austeng 

Joar Hagen 

2: Møter. 

Det er i perioden avholdt 2 møter i tillegg til mye kontakt pr telefon og e-post. I tillegg har styret hatt 
jevnlig kontakt med kommunen angåede tømming av biodoer, samt omregulering av eldre hytter for 
innstallasjon av tette avløpstanker. Vært i kontakt med ny grunneier rundt Fåfengtjern, Cato Haugen, 
angående etablering av tursti rundt tjernet. Det er satt opp måler ved værstasjonen på telenorbua 
for snødybder. Det er også hentet inn ekstern hjelp for å løse de tekniske problemene med 
værstasjonen. 

3: Påskeskirennet. 

Pga snøforholdene ble det i 2017 et noe amputert arrangement med bare en klasse, men allikevel 
bra med oppmøte og omsetning. For første gang var det mulighet for betaling med kort og Vipps. 

Muligheten for å flytte skirennet til Tryvangplassen ble drøftet også i år, men styret valgte å avholde 
skirennet ved Saubua som tidligere. Her ligger alle fasiliteter klare og arrangementet er godt innkjørt. 

4: Postombringelse. Ordningen med felles postkasser ved Rønningen og at passerende tar med seg 
post til kassene på Tryvangplassen fungerer greit. 

5. Servicebygg på Tryvang 

Styret har deltatt på møtet med kommunen og andre aktører ang servicebygget på Tryvangplassen, 
men prosessen har ikke kommet veldig mye lenger. 

6: Søppelordning. 

Styret observerer at det fortsatt kastes mye i containerne som ikke har noe der å gjøre og er skuffet 
over at hytteeiere fremdeles ikke respekterer bestemmelsene rundt søppelsortering. Gamle kjøkken, 
madrasser, kommoder etc  skal ikke i containerne, men leveres på gjenbruksstasjonen på Sundfloen 
eller tas med hjem. 

 



7. Fiskeplassen ved Trytjern. 

Velet oppfordre alle medlemmer til å ta et lite ansvar og holde plassen i ryddig og fin slik at den 
innbyr til besøk og hygge. 

 

Styret takker alle som har bidratt på en eller annen måte for hjelpa det siste året. 

Hamar 15.06.2017 

Simen Sollien 

Per Eivind Grosvold 

Trude Hagen Kristiansen 

Erik Lund 

Helge Hatlemark 


