
Rømåsen og Nattrudstilen velforening 

Medlemsinfo sommer 2020 
 

Hei alle! 

Velforeningen ønsker å gi en kort status til medlemmene om saker som det jobbes med i styret og 

aktuelle tema som har kommet opp. 

Styret ble valgt på årsmøtet i slutten av februar, men på grunn av koronapandemien var det ikke 

mulig å møtes før det ble lettelser på restriksjonene. Det ble derfor gjennomført et styremøte i mai 

og et nå i juni. I tillegg er det gjennomført en befaring sammen med grunneier for å se på utbedring 

av utvalgte stier/skiløyper.  Denne medlemsinfoen oppsummerer noe av det som har vært oppe.  

 

Utvikling av velferdstilbud og tiltak for god folkehelse 

Visste du at velforeningen har en rekke trivselstiltak etablert i vårt nærområde? 

Sikteskiva på toppen av Natrudstilen og 

Snørvillen er velforeningens. Vi har benker 

plassert ut en rekke steder og bålpanner. 

Paviljongene ved Eftastjernet er et annet 

tiltak. Velforeningen jobber med ulike 

velferdstilbud for å fremme trivsel i 

området vårt.  Dette er eksempelvis 

påskeskirenn, men også forbedring av 

stier/turveier/skiløyper, benker, 

rasteplasser, aktivitetstilbud som bålpanner 

mv.  

Styret har satt opp en liste med ulike tiltak 

som vi mener at er aktuelle for å gjøres noe med.  

Det ble gjennomført befaring på Rømåsrunden og skiløypetraseer som ønskes utbedret i vårt 

område. I tillegg er det aktuelt å gjøre utbedringer på andre stier som er delvis gjengrodd eller hvor 

det er behov for klopper for å unngå at stiene tråkkes utover i myr. Velforeningen har søkt om midler 

fra kommunen og fått 120.000 kroner til forbedring stier mm. Det vil også bli søkt om midler fra 

andre kilder. I år vil Rømåsrunden bli prioritert for å bedre framkommeligheten. Det handler både 

om å utbedre stien i områder hvor det er vått, samt skilte for å gjøre folk oppmerksomme på runden. 

Alt som er søknadspliktig vil bli søkt om. Det er også behov for vedlikehold av paviljonger og benker. 

Noe av arbeidet er aktuelt å ta som dugnadsarbeid. Har du anledning til å bidra enten med maling, 

fikse på benker, klopping mv setter vi stor pris på tilbakemelding! 

 

Orientering fra grunneier Ringsaker almenning om aktuelle saker 
- Vannsituasjonen. Det er spilt inn andre mulige løsninger fra grunneiernes side til kommunen. 

Dette må utredes og avklares.  



- Utbygging av Birkebeinerlandsbyen. Prosjektet står på hold i påvente av avklaring 

vannsituasjonen. Velforeningen har gitt uttrykk for at det er viktig at vi holdes orientert i 

prosessen og at vi gis mulighet til å uttale oss i forkant av beslutninger.   

- Planer om etablering av helsetjenester i Mesnali  

- Utfordringer med underskudd knyttet til kjøring av skiløyper. Viktig å øke inntektene og både 

RA og velforeningen er opptatt av å få alle som har interesse av stier og skiløyper til å være 

med på spleiselaget. 

 

Medlemsverving i velforeningen. 
Det er fortsatt bare ca halvparten av hytteeierne som er medlemmer av velforeningen. Vi ønsker at 

så mange som mulig av hytteeierne i vårt område melder seg inn i velforeningen. Velforeningen er et 

felles talerør på vegne av fellesskapet og jo flere som er med jo sterkere står vi. Velforeningen er 

også en viktig bidragsyter mtp å drifte og utvikle trivselstiltak som stier, benker, bålplasser mv. 

Ikke medlem enda? Meld deg inn enten via nettsidene våre eller på epost til 

postmaster@romasenvel.no 

 

Fellesfora 
Det er to fora som jobber med saker på tvers av grunneiere og/eller kommuner.  Nettverket for 

regionale fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer er et forum som jobber for helhetlig og 

bærekraftig forvaltning av fjellområdene. Følg gjerne nettverket på Facebook. Et annet nettverk er 

nettverket for velforeningene i Ringsakerfjellet; Ringsakerfjellet fellesforum. Her ivaretas blant annet 

kontakten med Ringsaker kommune. Aktuelle saker opp mot kommunen nå er beredskap og 

krisehåndtering, eiendomsskatt og revisjon av kommuneplanen.   

 

Fiber på Rømåsen 
Eidsiva har satt i gang med å kartlegge interessenter for å bygge ut fiberdekningen på Rømåsen. 

Mange ønsker å ha bedre internettdekning på hytta, enten en har hyttekontor, strømmer 

innholdstjenester fra nettet eller bare skal sjekke værmeldingen. For å bygge ut fiberdekningen må et 

visst antall interessenter melde seg. Interesserte kan ta kontakt med Eidsiva bredbånd. 

  

Valgkomite 
Årsmøtet lyktes ikke med å velge ny valgkomite. Er det noen som kan tenke seg å bidra til 

fellesskapet ved å delta i valgkomiteen? Ta kontakt! 

 

Du når oss på følgende epost: 

postmaster@romasenvel.no 
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