Referat fra medlemsmøte i LOV 09.10.2021.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Snøbrøyting
Det nye arbeidsutvalget blant velforeninger
Hva synes du at styret i LOV skal jobbe med
Informasjon/regler for utslipp i fjellet
Informasjon fra Pihl og Nes Almenning

Lørdag 9.10.21 kl 1500 gjennomførte LOV medlemsmøte på Hygga. Godt over 100
medlemmer valgte å ta turen. Styret hadde også invitert med Pihl v/ Per Fineid og Tore fra
Nes Almenning for en kort orientering og evt spørsmål fra medlemmene. Det ble servert
kaffe og ferske bakevarer.
Styreleder Kjetil ønsket velkommen og ytret sin begeistring over at så mange hadde valgt å
møte. Han ga deretter ordet til Pihl v/ Per, som takket for invitasjonen og gikk så direkte til
punkt 5 på dagsorden vedr informasjon fra Pihl.
Fineid startet med å rose alle 8 velforeningene i området for at de har samlet seg rundt en
felles samarbeidsavtale og at det ut fra dette er dannet en arbeidsgruppe som skal jobbe
sammen med Pihl om ulike utfordringer. Fineid mener dette absolutt har noe for seg slik at
f.eks brukerbetaling skal bli så lik og differensiert som mulig.
Kommunal vanntilførsel: Pihl og Ringsaker kommune er i god dialog for å se på om det er
mulig å legge fram kommunalt vann til vårt område.
Nytt bomsystem: Det har vært små innkjøringsproblemer, men det skal være i orden nå.
Mener det nye bomsystemet er bra og at man nå bl.a kan se korrekt trafikkmengde og
dermed være mer forutsigbar i forhold til vedlikehold av vegnettet.
Fv 7 fra Arneberg til Bergundhaugen: Vegen er særdeles dårlig, og Pihl vil være med i dialog
med fylket om utbedring av vegen. LOV har vært i kontakt med Innlandet fylkeskommune og
på forespørsel fått til svar at denne vegen ikke er prioritert for helhetlig utbedring grunnet lav
trafikkmengde. For full utbedring må det være minst 500 kjøretøy i døgnet. Imidlertid er
vegen ganske høyt prioritert hva gjelder midlertidig utbedring. Ordfører i Ringsaker er også
kontaktet og blir med oss og yter påtrykk til denne veien.
Dårlig vegdekke: Det kom spørsmål fra salen om Pihl hadde planer for utbedring av
vegnettet innenfor bomringen. Fineid forklarte litt rundt utfordringene med grusen de
produserer selv og mener den er bra så lenge det ikke regner. Bruker mye penger på salting
av vegene, men har som sagt utfordringer ved våt veg. Det er gjort en god jobb med
drenering så dette bør avhjelpe noe. Skal man f.eks skaffe annen type grus fra annen
produsent vil dette medføre kostnader for hytteeierne. Han avslutter med at Pihl jobber med
løsninger rundt veg utfordringene og påpeker igjen at han ser fram mot samarbeidet med
arbeidsutvalget.
Gapahuk ved Steintjernet: Pihl er i dialog med kommunen da dette må ansøkes og skal
sponse underlaget til gapahuken.
Fineid takket deretter for seg og ga ordet til Nes Almenning v/ Tore Lien Bjørnstad

Han takket også for invitasjonen. Informerte så om at de fortsetter å rydde skog fra
Skogvegen og opp mot Ljøsheim. Tidligere informasjon om at hytteeierne selv må merke
trær som de vil ha stående. Han informerte også om nytt eierskap rundt Hygga og noen
planer rundt vedlikehold.
Nes Almenning takket så for seg og styreleder Kjetil tok deretter ordet og gikk direkte på
agenda i kronologisk rekkefølge.
1. Snøbrøyting, ny avtale og avtaleform
Det foreligger ny avtale om snøbrøyting inngått mellom Ringsakerfjellet drift, Pihl, Nes
Almenning og Ljøsheim og omegn vel. Avtalen er gjengitt i sin helhet i vinterutgaven av
Ljøsheim Nytt som er distribuert ut til alle hytteeiere. Hytteeierne må selv bestille snøbrøyting
gjennom appen som tidligere. Avtalen blir signert førstkommende mandag, 11.10.21.
Det bemerkes her at det jobbes godt for at vegene skal være åpne til enhver tid. En viktig
samarbeidspartner her er utrykningsenhetene som selvfølgelig ikke kan være bekjent av at
hovedvegen stenges uten at det er absolutt nødvendig.
2. Det nye arbeidsutvalget blant velforeningene
Alle velforeningene har nå signert samarbeidsavtalen Pihl og vi er godt fornøyd. LOV valgte
å bruke litt tid før vi signerte fordi vi ville forsikre oss om at vegstandarden på våre veger
holder grunnleggende mål jfr vegloven. Dette vil si at vegstandard i utgangspunktet skal
være så bra som overhode mulig slik at vedlikehold kan skje uten ekstra kostnader fra
brukere.
Det er noe begrepsforvirring rundt vedlikehold vs utbedring. Pihl skal ansvaret vedlikehold jfr
ovenstående. Imidlertid skal hytteeiere selv stå for kostnaden hvis de ønsker at hyttevegen
skal oppgraderes.
I arbeidsutvalget, som består av 4 utvalgte representanter har LOV med styreleder Kjetil.
Utvalget skal ha sitt første møte 16.11.21.
Brukerbetaling, tidligere omtalt som servicevgift: Brukerbetaling omfattes av hva hver enkelt
hytteeier skal betale for vegvedlikehold, vannavgift og løypeavgift. LOV mener avgiften rundt
de ulike områdene skal være så rettferdig som mulig og differensieres mot de ulike
hytteområdene. Andre saker som skal tas opp er: Spesifisering av brukeravgiften, løypeavgift
for festetomt vs selveier, vannavgift for de som har innlagt vann mm.
Tidlig skiløype: Det jobbes med å forsøke å få anlagt skiløype i området KoppnagelenHygga-Nesbyen på likt nivå med det hytteeierne på Sjusjøen tilbys.
Løypekjøring: Styreleder ønsker tilbakemelding på om det er nødvendig å kjøre løyper så
ofte som det gjøres. Bør kanskje vurderes opp mot kostnader vs behov. Tilbakemelding fra
medlemmene er at man ikke bør nedgradere løypekjøringen. Gode skispor er en av de
viktigste tiltakene for å øke interessen for nye hytteeiere, men også for å bevare interessen
for alle som ønsker å gå på ski i den fantastiske naturen vi har. Det må ikke bli slik at de som
har hytte på Sjusjøen har flotte løyper mens Ljøsheim skilter med løyper i B-klassen.
Informasjon: Det ble noe diskusjon blant medlemmene hvorvidt styret skulle sende
informasjon til alle som har hytte, også de som ikke betaler medlemsavgift til LOV. Styret
mener dette blir helt feil. Styreleder oppfordrer medlemmer til å forsøke å få med flere
gjennom «naboprat». Jo flere som slutter seg til jo bedre er vi stilt. Vi vil allikevel i løpet av
kort tid gi noe generell informasjon til hytteeierne gjennom «Brøyteappen».

3. Hva synes «du» styret i LOV skal jobbe med?
Her kom det noen få forslag fra medlemmene:Klopper, ulike arrangement, grillplasser,
opparbeide badeplasser mv Det virker som alle frammøtte var innstilt på at vi må få til en
skikkelig sommerfest.
4. Informasjon/regler for utslipp i fjellet
Styreleder informerer om at det er veldig klare regler for utslipp fra hyttene mv. Her
oppfordres hytteeierne selv til å holde seg oppdatert ifht Ringsaker Kommunes
utslippsregler. Gjeldende forskrift fra RK legges ut i vinternummeret av Ljøsheim Nytt.

