
VINJEVEIEN VEL 

Referat fra styremøte tirsdag 16. februar 2021 

Sted: Teams 

Tid: 1900 – 2000 

Til stede: Erik Lund, Børre Johansen, Jarle Westby, Magne Holm, Cecilie Ødegård Johansen, Helge 
Hatlemark. 

Dessuten deltok lederen av løypelaget Berit Christensen i første del av møtet. 

Forfall: Joar Hagen 

Løypelaget 

Berit Christensen fra løypelaget informerte om vinterens løypekjøring. Pr i dag 330 betalende, en 
økning fra tidligere år. Noen betaler mer enn pålydende 900,-. 8-9 hytteeiere kjører på dugnad med 
årskort på Vinjevegen i godtgjørelse. Løypemaskina har hatt reparasjonsutgifter på ca 130 000,- i høst 
/vinter, og den er nå i tipptopp stand. God opplæring av sjåfører i høst. Røde Kors kjører 
interne/tilførselsløyper i Lauvåsen, mens frivillige kjører løyper maskina ikke kjører + tilførselsløyper 
på Tryvang med løypelagets scooter i vinterferie og påske. Det har vært en del klaging på lite kjøring 
på tidligvinteren i år. Det har vært lite snø fram til ca 20. januar og begrenset med løyper. Etter stort 
snøfall da tok det ei drøy uke før det meste var kjørt.  

Lauvåsen har dannet egne løype- og stigrupper som tar tak og merker stier/løyper. Det bør også 
dannes tilsvarende på Tryvang. Materiell bør kjøres ut på snøføre, senest i påsken i år.   

Det som bør merkes i sommer: 

 Ferdig rundt Fåfeng 
 Akebakken-Skarvbrua 
 Fåfeng-Langavegen-Tryvangvegen 
 Langavegen-innerst/nederst i Tryvangvegen, (vurderer ny løype). 
 Brua over Gardåa må reddes. 

Helge organiserer kjøp av ca 200 stolper før påske og organiserer utkjøring i påsken. Jarle tar ansvar 
og går i ledelsen for dugnader i sommer. Heller flere mindre dugnader spredt utover sommeren, enn 
slik det ble i høst med dugnad  i høstferien på kort varsel. 

Påskeskirenn 

Avlyses i sin vanlige form pga Korona, eventuelt annet opplegg med poster av noe slag vurderes. 

Vegnavn 

Kommunen har satt opp vegnavneskilt. Har ønsket forslag til noen navnløse veger. 

Div. 

Oppfrisket leieavtale med Vinjevegen SA for Saubua. Kostnaden er kr 100,- pr år + vedlikehold. 

Vinjevegen.info er oppdatert, styret går igjennom nettsidene og gir innspill til Helge. 



Flaggstanga ved Saubua er knekt, ny må opp.  

Jarle har ikke fått ansvar for VIPPS etter Simen Sollien. Purres. 

Neste styremøte 

Avklares 

Ottestad 16/02-2021. 

Helge Hatlemark, ref. 


