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Aktivitetsplan 2023 
 

Styret vil foreslå å følge opp disse aktivitetene i 2023 – planen vedtas på årsmøtet 

Utvikling av stier og skiløyper 

• Videreføre samarbeid med SOS og grunneier for å både bedre fremkommeligheten i 

sti- og skiløypenettet. Legge særlig vekt på tilførselsløyper/stier inn i hovedløype- og 

stinettet slik at flere kan komme seg ut uten å måtte bruke bil. Samt jobbe for enkel 

opprustning (merking/kloppe) av enkeltstier som Leindalen – Moste og påvirke i SOS 

til klopping av sti fra Snørvillen mot Fjellelva. 

• Fullføre opprusting av Rømåsrunden med skilter. Avklare mulighet for syklebar trase 

fra Leindalen – Natrudstilen.   

• Være en aktiv part i SOS og påvirke flere av fjellets brukere til å bidra økonomisk  

Kommunikasjon og medlemsservice 

• Bruke Facebook til deling og publisering av nytt og nyttig for medlemmene – og 

vurdere en lukket Facebookgruppe for kun medlemmer.  

• Bytte nettsideleverandør for enklere publisering av saker 

• Økt synlighet for å verve flere medlemmer 

Velferdstiltak 

• Videre utvikling av Sjusjøen discgolfpark – forbedre hull og etablere baneskilt 

• Utbedringer benker og bålpanner  

• Bidra til at grunneier og andre aktører lager aktivitetstiltak i ferier/helger 

 

 

Planer og høringer 

• Fortrinnsvis i samarbeid med andre velforeninger påvirke kommunen i 

medvirkningsprosesser vedrørende relevante planer. Ved høringssvar er det 

medlemmenes interesser som er i sentrum. Aktuelle prinsipper rundt eksempelvis 

trafikale forhold, bærekraftig natur, ivareta stier/skiløyper for å unngå vegkryssinger, 

lysforurensning, bevare mangfoldet i fjellet med setervanger, løse vannsaken, unngå 

økt økonomisk trykk på hytteeiere mv. 

 

Samarbeide med øvrige velforeninger 

- Være en aktiv bidragsyter i Velforeningene i Ringsakerfjellet (VIR - samarbeid med 

øvrige velforeninger i Ringsakerfjellet) 

- Sammen med de andre velforeningene ha dialog med kommunen i relevante saker 

 

Dialog med grunneier 

- Dialog om aktuelle saker 

- Følge opp overenskomsten ved å etablere arbeidsutvalg og rutiner for å følge opp 

intensjonene i overenskomsten 
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- Følge opp etablering av fartsreduserende tiltak i vegene i vårt område 

 

 

 

Styret i Rømåsen og Natrudstilen Vel 

 

 


