
VINJEVEIEN VEL 

Referat fra styremøte søndag 16. februar 2019 

 

Sted: Joar Hagen, Solveien 5 

Tid: 1700 – 1900 

Til stede: Erik Lund, Børre Johansen, Jarle Westby, Magne Holm, Joar Hagen, Helge Hatlemark. 

Forfall:  Anne Eline Stenvoll 

Saubua 

Det ble kommentert at det ofte er veldig mye gjørme på plassen foran Saubua under Påskeskirennet. 

Erik tar kontakt med Haakon Akre med tanke på å få veglaget til å kjøre på grus til sommeren 2020.  

Taket på doen vedlikeholdt høsten 2019. 

Fiskeplassen ved Trytjern 

Ikke registrert behov for vedlikehold. 

Oppsetting av vegskilt 

Det er kommunens ansvar å få merket veiene i området med offisielle vegskilt. Kommunen har lovet 

at dette skal ordnes i løpet av våren. 

Vann og avløp 

Flere har søkt om å få legge inn vann fra brønn og avløp til lukket tank. Kommunen har behandlet 

slike søknader – sist i Formannskapet 4.9.19 hvor følgende vedtak ble fattet: 

1. Saken utsettes og tas opp i Formannskapsmøte i neste periode (2020-2023), og 

sluttbehandles i kommunestyret.  

2. Fram til ny behandling blir gjennomført kan dagens praksis videreføres.   (Sort vann til tett 

tank).  

Inntil videre vil derfor kommunen gi dispensasjon slik at det kan legges ned lukket tank for avløpet, 

men det foreløpig ikke aktuelt med innlegging av vann fra brønn der dette ikke er angitt i gjeldende 

reguleringsplan.  

Alle vannposter i Tryvang øst er reparert i løpet av høsten. 

Løypelaget 

Løypelaget har ansvar for løypemaskina, garasjen og løypenettet. Garasjen er i dårlig forfatning, men 

den vil bli delvis forsterket under høstens dugnad. På sikt trengs ny garasje, men pr nå er det ikke 

økonomi til det. Løypetraseene blir jevnlig vurdert for å få dem så bra som mulig med tanke på 

bakker, svinger og steiner. 

 



Påskeskirennet 

Påskeaften som vanlig. Kjøreplan vedlagt. 

Dugnader: 

Dugnad med merking av løyper til høsten. Vurdere om det skal kjøpes inn gjerdestolper eller 

tilsvarende for mere permanent merking. Flaggstanga ved Saubua er knekt, ny må opp.  

Kontingent 2019. 

Ved en feil er det ikke sendt ut krav om kontingent våren 2019. Det er sendt ut krav nå på nyåret, 

men dette er heller ikke gått helt etter planen. Erik tar en prat med Regnskapslaget. 

Forslag om at Jarle tar ansvar for VIPPS etter Simen Sollien. Helge ber Regnskapslaget om oppdaterte 

medlemslister før utsendelse av kontingent for 2020.. 

Neste styremøte 

Palmesøndag klokka 16.00-18.00. 5 april. 

 

Tryvang 18/02-2020. 

Helge Hatlemark, ref. 


