RNV 2020 september.

Info til medlemmer.

Nå håper vi alle har hatt en god sommer og at dere ser frem til en ny vintersesong.
Styret har i sommer startet opp med vedlikehold av Rømåsrunden og litt andre stier. Vi har
også startet med vedlikehold av enkelte av våre sittegrupper som er plassert rundt omkring.
Videre har vi fått hjelp med å utbedre en fylling og skal oppgradere en av løypetraseene i
skogen ovenfor hytteutleien. Det jobbes også med å finne en løsning på skiløypa mellom
Rømås setra og Rømåsmyra som de siste sesongene ikke har vært kjørt. Dette grunnet
innkjøring til en av hyttene. Johannes og RA har lovet å se på dette før vinteren setter inn.
Vi er også lovet skilter før høstferien i håp om å få ned hastigheten på veiene i Rømåsen.
Vellet bruker en del egne midler til dette arbeidet – og har fått rundt 200.000,- av Ringsaker
kommune.
Vi venter også en tilbakemelding fra Ringsaker kommune på følgende tema.
1. Corona og beredskap:
Hvordan vil Ringsaker kommune møte en ny smittebølge og hva med testkapasitet ?
2. Legevakt i helger og høytider.
Vil Ringsaker kommune kunne støtte opp om et slikt tiltak?
4. Revisjon av arealplaner
Foreligger det en VPOR (veiledende plan for offentlig rom) som ivaretar helhet og
rekkefølgekrav?
Er det gitt føringer mht. å ivareta skiløyper og stier opp mot brøyting av veier osv.
5.Eiendomskatt
Hva utgjør eiendomskatten fra hyttebefolkningen for kommunen ?
Hva brukes disse inntektene til – og hvor mye kanaliseres tilbake til fjellet ?
Er det slik at områdefaktor justerer takster slik at takstene står i forhold til
omsetningsverdi både på fjellet og i byene ?
Ut over dette så legger vi ved en link til høring om nytt miljøanlegg for avfall. Har du
kommentarer og innspill – send det til vel sin epost.
Også har vi fått avtale med Gausdal Landhandleri. Bare si at du kommer fra Rømåsen og
Natrudstilen velforeningen så skal du få rabatt. (Se avtale).
Skal du handle større leveranser (over 15 – 20.000,- ) så be om tilbud.

Dette var kort litt om arbeidet for tiden.
For styret

