
REFERAT FRA ÅRSMØTE I ELGÅSEN AKSJØEN OG KUÅSEN 
VEL 
 
Møtet ble holdt på Fjellheimen lørdag 15.09.12 
Det møtte 104 personer, av disse 68 stemmeberettigede. 
 
Det gode fremmøtet skyldtes at det for tiden er mange viktige og engasjerende saker som 
berører vellets område. 
 
Møtet innledet med grundig orientering fra 
 
- Eidsiva v prosjektleder Trond Eide 
- Pihlske Sameie v. daglig leder Per Fineid  
 
Begge innledere hadde sine presentasjoner skriftlig i PowerPoint. Disse vil bli lagt inn på 
EAKs hjemmeside. 
 
Etter hver innledning var det anledning til å stille spørsmål for utfyllende informasjon, noe 
mange benyttet seg av. 
 
Det ble da bl. a opplyst fra Eidsiva 
- at det ikke legges ned fiberkabel sammen med strømkabelen 
- at nettleien på hytta vil være den samme som hjemme  
- at man fritt kan velge strømleverandør 
- at fristen for bestilling av strøm på Elgåsen er 01.10.12. Om 50% kravet ikke innfris i 

denne omgang, kan spørsmålet tas opp på nytt etter noen år.  
- at flere hytteeiere kunne slå seg sammen om graving fra strømskapene og frem til 

hytteveggen. 
 
 
Etter redegjørelsen fra Pihl ble bl a følgende presisert 
- at rapporten fra Østlandsforskning som omhandler fortetting i vårt område ligger på Pihls 

hjemmeside 
- at rapporten er Pihls innspill til kommunen hva gjelder rullering av kommuneplanen i 

løpet av 2012 – 2013 
- at dagens situasjon hva gjelder avstand mellom hytter flere steder er tettere enn det som 

antydes i rapporten 
- at utbygging vurderes i forhold til infrastruktur (strøm, vann, avløp, vei) 
- at 100m sonen mot vannene gjelder også i fjellet 
- at spørsmål om å legge vann og avløp vil ha en prosess i forkant. Hytteeierne avgjør. 
- at dagens plan- og bygningslov åpner for tilknytningsplikt dersom vann og avløp er 

etablert 
- at færre enn forventet hadde innløst  sine festetomter 
 
Kvist og avfall 
- haugen på Aksjøen vil bli ryddet/fjernet. En alternativ kvistlevering blir etablert i    
   Åstadalen. Kart kommer. 



 
 
Prosjekt Sjusjøen 
- det jobbes for å skape et attraktivt miljø og aktiviteter på Sjusjøen. 
  Eks. tilrettelegging ved Kroksjødemningen 
 
Dagligvarehandel 
- Arealet ved krysset Sjusjøvn og  vegen mot Nordseter er allerede regulert som næringsareal. 
Ringsaker Almenning jobber for å få  regulert området ved avkjøring til Natrudstilen til 
næringsareal og trekke Sjusjøen sentrum dit ned. Norgesgruppen som eier eksisterende  Kiwi-
butikk har signalisert at de vil ta en avgjørelse om plassering i løpet av september. 
 
Sjusjøen og Omegn Skiforening SOS 
- brua over Fjellelva er forbedret 
- på Kroksjødemningen skal skiløypa gå på det utfylte området mot brua. 
 
Nye bomvoktere på Storåsen 
Aud Jorunn og Jon Olav Sørlund har sagt opp sin stilling.  
Nye bomvoktere blir Ellen Huse Tømte og Trond Sverre Hagen. De kommer fra Biri. Det skal 
vurderes nye bomløsninger, men også beredskapssituasjon i tilfelle uvær. 
 
AVVIKLING AV ÅRSMØTESAKER 
Sak 1   Innkalling og sakliste godkjent 
Sak 2   Møteleder Reiel Nybø, sekretær Kristin Helland, 2 personer til å skrive under  

            protokoll: Åge Skaugen og Inge Olav Rosenberg 
Sak 3   Opplesing årsberetning. Det ble bemerket at i den utsendte årsberetning var  

            det utelatt at Kjetil Berntsen hadde vært styremedlem i 2 år. Dette er rettet 
            opp i ny versjon av årsmeldingen . 
             Fra salen ble det bemerket at det ventes stadig mer av styret ettersom  
             saker som kommer opp er engasjerende og oppleves som viktige for hytte- 
             eierne. Det ble oppfordret til så langt det er mulig å følge opp spørsmål og  
             kommentarer som dukker opp på hjemmesiden Eks: Spørsmålet om fortetting. 
             Styret understreker at EAK vel  trenger aktive bidragsytere både til bladet  
             Birkebeiner’n og til hjemmesiden. 
 

Sak 4    Regnskap med revisors beretning.  
            Spørsmål om kontingentbetaling og regnskapstall ble raskt besvart. 
            Portoutgiftene er forholdsvis store. Det ble antydet at vellet kunne spare  
            penger ved å benytte elektroniske løsninger. Dette var allerede satt på  
            sakskartet for det nye styret. 
            På oppfordring kunne hjemmesideredaktøren fortelle om en godt besøkt  
            hjemmeside. 500-600 pr mnd, mer enn på Sjusjøen vels hjemmeside. 
            Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. 
            Kasserer Thore Sjuls ble takket for god innsats. Han vil bli savnet. 
 

Sak 5   I budsjettet for kommende år er det satt opp en utgift til en person som kan  
            ta på seg å være vellets kasserer over en lengre periode. 
            Etter møtet meldte det seg en slik kompetent person:  
            Siri Enerud, Connect Regnskap. Balder allè 2 2050 Jessheim  
            tlf 90886565  siri@regnskap.no. Hun holder til på hytte nr 117 på Elgåsen 



             
             
           Det nye styret skal også heve prisene på annonse i Birkebeiner’n og evt  
           elektonisk nyhetsbrev. 
            Scooterkjøring 
           Det er satt av et beløp til å kjøre opp ubrøytede veier i forkant av vinter- 
           helgene. Henvendelser om dette kan gjøres til styret v leder Reiel Nybø. 
 

Sak 6             Innkomne forslag 
           Styret hadde ikke mottatt  noe forslag innen fristen 01.08.12 
 

Sak 7              Valg 
           Bortsett fra kasserer hadde alle som var på valg stilt seg til disposisjon for en ny  
           periode. Disse ble gjenvalgt ved akklamasjon. 
           Det mangler en varamann fra Aksjøen. Inge Olav Rosenberg hadde på forhånd  
           sagt seg villig til å gå inn i den funksjonen. 
 
 

 
 
Årsmøtet ble avviklet på 35 minutter 
Etter møtet var alle ønsket velkommen til en prat over en kaffekopp og en kringlebit. 

 
 
 
 
 

Kristin Helland 
    18.09.12 
 
 
 
 


