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REFERAT STYREMØTE GRÅSJØFRLTET VELFORENING 31.08.2021 
  
Møtedato: 
 

31.08.2021 klokka 18:00 på "Teams" nettmøte (verten var Ivar) 

Tilstede: 
 

Ivar Wagle, Sigbjørn Solvin, Tommy Johansen, Åshild Jensen 
(vara), Knut B. Nicolaysen (vara) 

Ikke tilstede: 
 

Per-Eirik Slagsvold, Kurt Pettersen 

Refererent 
 

Sigbjørn Solvin 

Neste møte: 
 

Tirsdag 2.November kl 18 på Teams  

 
Agenda og beslutninger 
Tekst i fet type og kursiv er oppgave eier. Punktene følger nummereringen i 
møteagendaen: 

Dagsorden: 
1. Status og tilbakemeldinger om pumpen/vannkvalitet i krysset Vestlia/Fjellvegen  
2. Status båter ved sjøen. Opprydning.  
3. Statusorientering om vei/veilag (Sigbjørn)  
4. Søknad løypekjøring Rendalen  
5. Rydding alternativ løype ved Gråsjøen  
6. Løypekart  
7. Koordinering av sanitærløsning- /tømming av utedoer  
8. Årsmøteinnspill: Hyttekart ved krysset. Skal vi sette i gang med produksjon av nytt?  
9. Sak reist av potensiell ny hytteeier om kloakkløsning med lukket tank. Det har 
kommet tilbakemeldinger fra kommunen med retningslinjer.   
10. Bør styret involvere seg og ta initiativ overfor kommunen med tanke på tjenester, 
løsninger (renovasjon, feiing, etc.) etc. med eiendomsskatt som bakteppe. Ev. sette dette 
bort til noen utenfor styret som kan fremme en sak, samle underskrifter?  
11. Status for regnskap  
12. Innspill til «Langsiktig vannprosjekt»  
13. Eventuelt-saker  

  

Orienteringssaker  
• Vann Øvre Helgerudåsen. Ev. om det skal sendes ut noen form for orientering til 
hytteiere om dårlig vannkvalitet.  
• Vannsaken Vestlia. Det ligger an til å settes i gang dugnad rundt 10.-11.9.Ordren på 
materiell er levert Lindstad. Er faktura mottatt og oppgjort 

  

0.  Godkjenning og innkalling  
Innkalling og dagsorden godkjent, og styret er beslutningsdyktige med Åshild og Knut til 
stede. 
 

1.  Status og tilbakemeldinger om pumpen/vannkvalitet i krysset Vestlia/Fjellvegen: 
- Litt differensierte meninger om vannkvaliteten fra pumpa i Vestlia, og er nok litt 

avhnegig av tidspunkt for henting av vann. Ingen direkte klager/meldinger til styret siden 
årsmøte. 
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- Enige om at vi tar prøve av vannet og får analysert det slik det ble gjort i august 2017. 
o Åshild tar ansvaret for leverings av vannprøve. Sjekker med Køhler 

eller ev. andre vedr. hvor den kan leveres. 
 

2.  Status båter ved sjøen. Opprydning: 
• Innsamlet liste er ikke oversendt til/avklart med Atna Jeger og Fisk.  
• 2 båter er allerede fjernet fra Gråsjøen uten at eiere er blitt kontaktet. 
• Ivar tar kontakt med Steinar Otnes i Atna Jeger og Fisk for avklaring av status og 

videre arbeid. 
3.  Statusorientering om vei/veilag (Sigbjørn): 

• Opprusting Gråsjøveien er utsatt til sommeren 2022 iht oversendt info fra veiaget 
23.07.21. 

• Det vil bli oppfordret til egen innbetaling av hver enkelt andelseier iht 
årsmøtevedtaket i veilaget. Info vil komme når oversikt over antatt kostnad for 
opprusting foreligger. 

• Det jobbes med status på alle stikkveiene i fra Gråsjøveien, og med hva som skal til 
for at veielaget kan overta veiene i videre drift. Veiklasse 5 i 
Landbrudksveiforskriften med noen justeringer legges til grunn for anbefalt 
standard på stikkveiene. Når klart vil andelseiere i hver enkelt stikkveier kontaktes 
mht oppgradering og engangskostnad.  

• Det vil bli sendt ut faktura til andelseierene for vanlig vedlikehold/brøyting for for 
sommer 2021/2022. 

4.  Søknad løypekjøring Rendalen: 
• Tillatelse til løypekjøring rundt Gråhøgda utgår 31.12.21 i Rendalen kommune og 

ny søknad må sendes til Rendalen kommune. 
• Grunneier Erling Øvergaard må kontaktes, samt nye søknad sendes til Rendalen 

kommune. 
• Sigbjørn utarbeider ny søknad til Rendalen kommune, samt kontakter Erling 

Øvergaard om tillatelse til kjøring i vinterferie(u-8 og 9 og påske). 
5.  Rydding alternativ løype ved Gråsjøen: 

• Det har vært prloblemer med overvann på Gråsjøen til tider, og det gir utfordring 
med oppkjøring av løyper på sjøen. 

• Bjørn Fjellmo og Sigbjørn har sett på alternativ løype på fastlandet øst for sjøen og 
funnet en trase(merket med røde bånd). Noe rydding må gjøres, og tillatelse til å 
rydde den er gitt av Haakon Akre. Anslått 1-2 timers jobb med 2 motorsager. 

• Sigbjørn snakker med Bjørn F. og koordinerer en eventuell dugnad før vinteren 
kommer. 

6.  Løypekart: 
• Sporlogg på alle være løyper erg gjort i Norgeskart app av Sigbjøærn, men gjenstår 

å få lagt det inn i et kart. 
• Sigbjørn ser på å lage et nytt skiløypekart basert på sporlogger, og får hjelp av Ivar 

for endelig kart for nettside og oppslagstavler. 
7.  Koordinering av sanitærløsning-/tømming av utedoer: 

• Ivar fått henvendelse fra en hytteeier om eventuell koordineringer av tømming 
utedorer i velforeningen. Fått info fra kommunen om hvilket firma som er 
godkjent for å utføre en slik jobb. Norva24 Miljøservice kan utføre en slik jonbb, og 
antydet kostnad er 2230,-+mva pr hytte.  

• Ivar kontakter Norva for å høre om mulighetene for en koordinert bestilling og om 
det kan gi bedre pris for hyttteeiere. 
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8.  Årsmøteinnspill: Hyttekart ved krysset. Skal vi sette i gang med produksjon av nytt?: 
• Kart på venstre side i krysset ved Gråsjøveien/Jon Gunleiksruds vei besluttet bli 

stående, men nytt og oppdatert kart lages basert på nye veinavn etc utarbeides. 
• Tommy lager nytt kart, skriver ut, laminerer og henger opp på oppslagstavla i 

krysset. Ferdig kart i pdf sendes Ivar for innlegging på nettsiden også. 
9.  Sak reist av potensiell ny hytteeier om kloakkløsning med lukket tank. Det har 

kommet tilbakemeldinger fra kommunen med retningslinjer: 
• En hytteeier har vært i kontakt med Stor-Elvdal kommune om eventuelt lukket 

kloakkløsning, men har fått nei av kommunen. 
• Styret jobber ikke videre med dette pr. nå. Er uansett et forhold 

hytteeier/kommune. 
10.  Bør styret involvere seg og ta initiativ overfor kommunen med tanke på tjenester, 

løsninger (renovasjon, feiing, etc.) etc. med eiendomsskatt som bakteppe. Ev. sette 
dette bort til noen utenfor styret som kan fremme en sak, samle underskrifter?  

• Ref. kommentar på årsmøte vedrørende eiendeomsskatt og at noen er misfornøyd 
med dette.  

• Det har ikke vært noen direkte henvendelser til styre om dette, og heller ike vært 
noen stor sak så langt. 

• Styret enige om at vi ikke involveres oss i dette, inntil videre. 
11.  Status for regnskap: 

• 70 stk betalt årskontigent pr. dd med frist 31.08.21.  Tommy sende purring om 1-2 
ukers tid. 

• Saldo pr. d.d. er på ca 240.000,- 
• Tommy avklarer adminstratorrettigheter i Sparebank 1 sammen med Ivar. 

12.  Innspill til «Langsiktig vannprosjekt»: 
• Ref. notat om vannprosjekt utarbeidet av Ivar tidligere i år som diskusjon for 

videre arbeid med vann i området. 
• Enighet om vi må fortsette å se på vanntilgang i området, men ikke pådra oss 

større drift og  vedlikeholdsanvar etc. med elektriske pumper etc. 
13.  Eventuelt-saker: 

• Ingen saker reist. 
 Orienteringssaker: 

• Vann Øvre Helgerudåsen(borehull Gråsjøveien/Øvre Helgerudåsen):  
o Vannkvaliteten i dette borehullet har ikke bra kvalitet iflg. Haakon Akre 

og var en av grunnene at dette ikke ble brukt. 
o Tilbakemelding om dette sendt til hytteeier som har etterspurt eventuell 

pumpe der. 
• Vannsaken Vestlia(ledningsnettt): 

•  Det ligger an til å settes i gang dugnad rundt 10.-11.9. Ordren på materiell 
er levert Lindstad, og faktura er mottatt til Gråsjøfeltet Velforening. 

 


