
 

 

Julebrev fra Rømåsen og Natrudstilen velforening 

 

Det er straks jul og mange skal sikkert til fjells i jula. Det 

rapporteres om veldig fine forhold i både 

langrennsløypene og i alpinbakken så her er det bare å ta 

fram skiene og komme seg til fjells! Vi vil informere litt 

om saker vi jobber med og ønsker alle en god jul og fin 

vinter! 

 

Stier/skiløyper 

Vi har jobbet med å få ferdig Rømåsrunden med klopping og stier. Traseen er for det meste avklart. 

Skilt blir satt ut til våren og vi tar kontakt med skiforeningen (SOS) og DNT for å få runden inn på kart 

for området.  

Vi jobber også for at løype- og stinettet både vedlikeholdes og utvikles til det beste for brukerne av 

fjellet. Vi ønsker oss noen konkrete utbedringer i vårt nærområde og vil ha dialog med grunneier og 

skiforeningen om dette framover. 

Det er som sikkert alle har fått med seg utfordringer med økonomien til SOS ifm løypekjøring. RNV 

har en representant i styret i SOS og har deltatt aktivt for å finne løsninger på utfordringene. Grunnet 

økte kostnader vil frekvensen på løypekjøringen bli noe redusert denne vinteren, og Johannes vil 

gjøre vurderinger ut fra sin svært gode kompetanse om løypekjøring og Ringsakerfjellet om når det 

er behov for å kjøre opp ulike løyper. Men vi kan ikke regne med nykjørte løyper overalt før 

frokosten er spist framover. 

Årsmøtevedtak – trafikk- og fartsreduserende tiltak 

Det har kommet mange meldinger til styret om det som folk opplever som kjøring med langt høyere 

fart enn det som er meningen at en skal ha på lokalveiene våre. Vi har hatt møte med grunneier ifm 

tiltak for å redusere trafikkbelastningen på veinettet. Det er flere tiltak som kan være aktuelle, vi 

kommer tilbake til denne saken på årsmøtet. Vi ber om at alle hjelper til med å holde farten nede på 

veiene. Vi har mange myke trafikanter og det er viktig å ta hensyn, særlig nå når det både er mørkt 

og brøytekanter.  Bruk refleks som fotgjenger – men viktigst av alt – hold farten nede, både når en 

kjører opp og ned. 

Discgolf 

Discgolfbanen ble utvidet i sommer og vi har nå en 18-hullsbane! Vi hører at det er mange som 

bruker banen og det er veldig bra! Et viktig supplement til andre aktiviteter i sommerhalvåret og det 

er svært gledelig at folk i alle aldre bruker banen. 

Høringer 

Vellet har jobbet med flere høringer og har avgitt høringsuttalelser i både kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel. Alle uttalelsene er gitt i nært samarbeid med de andre velforeninger i 

Ringsakerfjellet gjennom VIR (Velforeningene i Ringsakerfjellet).   

 

Vi ønsker alle en 

riktig god jul! 

 



 

 

               C2 - Restricted use 

 

Aktuelle saker 

Det har vært flere saker som vi har jobbet med som ikke har vært planlagte. Vi har jobbet med 

påvirkning på lokale myndigheter både ift strømpriser og manglende strømstøtte og med endringer i 

fordelingsnøkler for kommunale avgifter til vann og avløp. Det har også vært kontakt med 

overordnede myndigheter i strømsaken. Begge disse sakene fikk medieomtale og vi har samarbeidet 

med øvrige velforeninger i fjellet.  

Overenskomsten 

Overenskomsten ble signert av alle parter juni 2021. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av 

tre av styrets medlemmer som følger opp dette.  I likhet med de andre velforeningene har vi dialog 

med grunneier for å få oversikt over regnskap i tråd med intensjonen i overenskomsten. Det var 

avtalt et møte før jul som dessverre ble utsatt på grunn av sykdom. Nytt møte er berammet  i 

romjula. Vi har også dialog med de andre velforeningene i fjellet om hvordan dette følges opp hos de 

ulike områdene.  

 Medlemskommunikasjon  

Vi har en nettside i dag som er lite brukervennlig å administrere og vi vil innhente priser på å skifte til 

en løsning som vil gjøre det vesentlig enklere å legge ut relevant informasjon.  

Medlemstallet er relativt stabilt, noen melder seg inn og noen melder seg ut. 

Påskeskirenn 

Det er tradisjon for å arrangere påskeskirenn for barn i påsken. Dette har vært avlyst de siste par 

årene. Vi vet at flere har etterlyst skirennet, og ønsker å få i stand en komite for rennet slik at det kan 

arrangeres i 2023. Har du tid og lyst til å  hjelpe til med å lage en dag med aktivitet og moro for barn 

og familier i påsken? Ta kontakt med oss i styret (post@romasenvel.no eller på facebook). Vi er 

avhengige av hjelp fra medlemmene for å få til dette skirennet. 

Årsmøte 2023 

Det blir årsmøte på vanlig tid i 2023 og flerbrukshallen er booket lørdag 25.februar. Det kommer 

innkalling med nærmere informasjon om tidspunkt og saksliste.   

Rabattkoder 

VI har avtale med flere butikker i Sjusjøenområdet. Kodene for å få rabatter er KUN til medlemmene 

i RNV og skal ikke deles med andre. 

• Sport1 Sjusjøen – 10% på alle varer – bruk koden Sport1RNVel2023 

• Gausdal landhandleri – Rabattavtalen gir rabatter på tusenvis av varer i et stort antall 

varegrupper, og varierer fra gruppe til gruppe. Kunden vil til enhver tid få den beste prisen, 

uavhengig om den er iht rabattavtalen,kampanje, Lav- eller nettopris.  For å få rabatten må 

du registrere deg ved å gå inn på www.gaus.no/kunde/, eller ved å henvende seg til Gausdal 

landhandleri.  

• Treningskort i treningsstudioet i Flerbrukshallen: Halvt år kr 700 (ordinær pris 1000), helt år 

kr 1400 (ordinær pris 1800).  Ta kontakt med infosenteret for å få rabatten.  
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