
       
 

Rømåsen og Natrudstilen velforening 

Årsberetning 2020 
 
 

 

Det har vært et spesielt år. Årsmøtet ble gjennomført 22.februar, og 3 uker etterpå var 

nedstengningen som følge av koronapandemien et faktum. 

Koronarestriksjoner har kommet og gått, men har utvilsomt preget året og de aktivitetene 

som var planlagt gjennomført. 

Det årlige påskeskirennet måtte avlyses og det har heller ikke vært mulig å gjennomføre 

noen medlemsmøter under de rådende forholdene.   

Styret har gjennomført tre møter fysisk og to via videokonferanse i tillegg til kommunikasjon 

via e-post. Det gjennomført en større befaring med styret og representater for grunneier for å 

se på utbedringer av trase for tursti og skiløype. Styret består av leder og fire 

styremedlemmer. I tillegg er det tre varamedlemmer. I praksis har det ikke vært noen forskjell 

på styremedlemmer og varamedlemmer med tanke på oppgaver og innsats. 

Styremedlemmene bidrar med den tid en har til rådighet og dette vil naturlig nok kunne 

variere med øvrige forpliktelser.  

 

Dette har styret jobbet med i 2020 

Utbedring av stier og skiløyper 
Styret har ønsket å utbedre flere stier og skiløyper for å bedre fremkommelighet. Dette 

handler både om å gjøre enkelte tilpasninger av traseer for å gjøre stiene farbare når det er 

bløtt, forbedre skiløypene for bedre framkommelighet, samt skilte. I 2020 har Rømåsrunden 

vært prioritert. Det er, i samarbeid med grunneier, planlagt utbedringer. Utbedringene skal 

søkes om til kommunen og dette blir gjort i 2021. I tillegg skal det bestilles og plasseres ut 

nye skilt slik at folk finner fram. Det ble søkt om midler fra kommunen for å gjøre 

utbedringene og velforeningen fikk tilsagn på 130.000 kroner. Disse vil bli brukt på 

Rømåsrunden og kommunen har godkjent overføring av midlene til 2021.  

Det har vært et sterkt ønske å legge om skiløypa ved Rømåssetra for å unngå at en må gå i 

veien. Det har vært sett på flere mulige traseer, men forslagene som har vært oppe har blitt 

forkastet som følge av klager fra berørte hytteeiere. Styret vil følge opp dette i 2021 og jobbe 

for at traseen blir bedre enn den er i dag.  

 

Trivselstiltak 
Det var satt av midler til å utvikle trivselstiltak. Det er gjort kartlegging av hva velforeningen 

har av utstyr og tiltak ute og hva som er status på disse. Se vedlagt oversikt over eiendeler. 

Det er også gjort vedlikehold på enkelte benker og paviljongen ved Eftastjernet er beiset. Det 

er ytterligere behov for vedlikehold og utskiftning/utvidelser, og dette vil bli kjøpt inn i 2021 og 

er planlagt fraktet ut i terrenget med snøscooter/løypemaskin før snøen går i 2021. Dette var 

budsjettert og planlagt i 2020, men ble dessverre forsinket og er derfor planlagt utført i 2021. 

I tillegg jobber styret for å etablere en frisbeegolfbane. Grunneier er positiv, og det er sendt 

søknad om finansiering av dette til Sparebankstiftelsen. Hvis vi får tilsagn om disse pengene 



       
 

vil banen bli etablert i området rundt skisenteret ved Natrudstilen og vil bli et nytt tilbud til folk 

i alle aldre på sommerstid. Det gjenstår å se om finansieringen kommer på plass. 

 

Hastighetsreduserende tiltak – skilt 
Velforeningen har bestilt skilt som forhåpentlig vis skal få folk til å holde lavere hastighet i 

hytteområdene. Det er som tidligere påpekt på både medlemsmøter og årsmøter en del som 

holder langt høyere hastigheter enn det som er forsvarlig og lov i hytteområdene. Skiltene er 

produsert og satt ut på ulike steder i vårt område i samarbeid med grunneier. Det kan være 

aktuelt å flytte på noen av skiltene til våren.  

 

Samarbeid med andre velforeninger 
Det er etablert et samarbeid med øvrige velforeninger i Ringsakerfjellet, og det er satt opp et 

mandat for samarbeidet (vedlegg 2 til årsberetningen). Samarbeidsnettverket har navnet 

«Velforeningene i Ringsakerfjellet» (VIR). Styreleder i RNV har vært koordinator nå i 

oppstarten. Samarbeidet oppleves som godt og viktig, og særlig i saker inn mot kommunen 

er det en stor fordel å stå samlet.  

Det er gjennomført koordinering av høringsuttalelser, og styret mener at felles 

høringsuttalelser fra velforeningene i fjellet gir en større påvirkningskraft enn å stå alene.  

Phil og velforeningene som hører til i Phils område er i forhandlinger om tvistesaken om 

serviceavgift utenom rettsapparatet i håp om å unngå en rettssak. Utfallet av disse 

forhandlingene er ikke kjent på skrivende tidspunkt. 

 

Høringsuttalelser 
Det er gitt høringsuttalelse på følgende saker: 

- Søknad fra Sjusjøen og omegn skiforening til Ringsaker kommune om 

utbedring/utvikling av sti/sykkelveger/skiløyper 

- Plan for renovasjon i Ringsaker kommune 

- Planstrategi i Ringsaker kommune (felles med VIR ) 

- Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel (felles med VIR) 

 

Sjusjøen og omegn skiforening (SOS) 
Velforeningen har en representant i styret i SOS. Grunnet koronapandemien har det vært 

lavere møteaktivitet enn planlagt. SOS har jobbet for å utvide turstier/sykkelveier/skiløyper i 

tråd med planen som er etablert, og det er sendt søknader til kommunen for de ulike 

planlagte tiltakene.  

Videre er det tatt opp i SOS fra RNV at flere må bidra til fellesskapet ved å betale 

medlemsavgift/støtte til SOS, både næringsdrivende, hytteeiere hos andre grunneiere, 

lokalbefolkning og tilreisende.  

Dialog med grunneier 
Det har vært flere møter og kontakter med grunneier Ringsaker almenning. Dialogen har 

både handlet om tiltak knyttet til stier/skiløyper/velferdstiltak og skilting, drift av 

brøyting/veivedlikehold, planer framover og konflikten med kommunen om vannforsyning.  



       
 

Status på saker fra årsmøtet 

Eiendomsskatt 
Årsmøtet i 2020 vedtok at styret skulle jobbe for å redusere eiendomsskatten. Det har vært 

sendt inn skriftlig spørsmål til kommunen fra Ringsakerfjellets fellesfora, og spørsmålet var 

oppe på et møte som velforeningene hadde med kommunen og representanter fra 

administrasjonen. Møtereferatet og presentasjonen som ble vist til deltagerne ligger vedlagt 

årsberetningen (vedlegg 3 og 4). Kort oppsummert sier kommunen at eiendomsskatten har 

kommet for å bli, kommunen er avhengig av inntektene og kommunen er av den oppfatning 

at modellen med områdefaktor lar seg forsvare ved at hytteeiendommene på Sjusjøen har en 

høyere omsetningsverdi enn boliger i øvrige deler av kommunen.  

Medlemskontingent 
Medlemskontingenten er sendt ut til alle medlemmer og er satt lik for alle, enten en mottar 

via post eller epost. Kontingenten for 2021 er 350 kr. 

 

Styret i Rømåsen og Natrudstilen velforening, 

Erik Øiesvold (leder), Svein Larsson, Steinar Levernes, Stein Erik Borgen, Sveinung 

Austefjord, Ingunn Wike (vara), Berit Solli (vara), Sidsel Nordhagen (vara). 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Oversikt over eiendeler RNV 

2. Mandat for Velforeningene i Ringsakerfjellet (VIR) 

3. Referat fra møte med Ringsaker kommune 

4. Presentasjon fra kommunen vist i møtet med velforeningene 


