Årsberetning Nordseter Vel 2019

Nordseter Vel er en interesseorganisasjon for hytte- og leilighetseiere i
Fåberg østfjell, fjellområder i Lillehammer kommune, grensende til Øyer og
Ringsaker.
I samarbeid med andre aktører jobber vi for å ivareta og videreutvikle
skiløyper, stier, bruer, samt etablere sosiale møteplasser slik at flest mulig
kan ha glede av dette flotte fjellområdet. I tillegg ønsker vi å være en kraftig
stemme i utviklingen av området.

Styrets årsberetning 2019
-

-

Foreningens formål
Styret
Aktivitetsområder
Medlemsarbeid, løypeinnkreving i samarbeid med Lillehammerfjellet
Tur og Løypeselskap BA, kontingent i Nordseter vel
Løyper, og øvrig samarbeid med Lillehammerfjellet Tur og
Løypeselskap BA
Infrastruktur, stier og klopping i samarbeid med DNT Lillehammer
Sosiale aktiviteter
Kontakt med Lillehammer kommune og andre aktører
Hjemmeside/ informasjonsarbeid
Økonomi
Regnskap 2019
Budsjett 2020

Foreningens formål
Gjennom samarbeid med Lillehammer kommune, næringslivet på Nordseter,
grunneiere og andre, jobber vi for aktiv deltakelse i planlegging og utvikling av
området på en slik måte at man sikrer dagens kvaliteter og særpreg, samtidig
som det legges til rette for en styrt og bevisst utvikling.
Det viktigste for mange på Nordseter er gode skiløyper, og det er prioritert
arbeid for oss. Men vi ønsker å ivareta området året rundt, og samarbeider blant
annet med turistforeningen om tilrettelegging av området f.eks. stier og bruer.
Gjennom sosiale aktiviteter, foredrag osv. ønsker vi at våre medlemmer skal bli
mer kjent, både med hverandre og med området, også dets spennende historie.
Dette gir stedet identitet og styrker tilhørigheten til Nordseter.

Styret
Styret i Nordseter Vel har følgende sammensetning:
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Gerd Slinning
Sissel Fornes
Harald Stenerud
Petter Kristian Saltnæs
Ole Gunnar Schmidt
Lars Windju
Bjørn Vidar Granum

Styreleder
Sekretær, nettansvarlig
Styremedlem, kontaktperson med
Lillehammer kommune og andre aktører.
Kasserer med oversikt over medlemmene
Styremedlem
Styremedlem, Representant i
Lillehammerfjellet tur- og løypeselskap BA
Styremedlem

Dette styret ble valgt på årsmøtet 19.april 2019.
Styret har hatt 5 styremøter i inneværende periode; 25. mars, 3. juni,
12. august, 28. september, og 29. desember.

Aktivitetsområder, Nordseter Vel 2019
Styret har jobbet med følgende i perioden;
-

Medlemsarbeid, medlemsregister, registrering av nye medlemmer,
løypeinnkreving, kontingent i Nordseter Vel: Petter.
Løyper, samarbeid Lillehammerfjellet tur- og løypeselskap BA : Lars
Infrastruktur, stier osv. (LOT): Lars, Bjørn Vidar og Ole Gunnar
Innspill i pågående kommuneplan/kommunedelplanprosesser i
Lillehammer: Harald/Gerd
Innspill i budsjettprosessen til Lillehammer kommune om asfaltering
av veien over til Sjusjøen med videre kontakt/oppfølging:
Harald/Gerd
Drift av hjemmeside og informasjonsarbeid: Sissel
Kontakt med Glør om opparbeidelse av ny renovasjonsløsning;
Harald
Avholdt dugnad: Kloppelegging og utbedring av stien opp til
Nevelosen og fra Grøtåsveien til Skisenteret: Lars/Ole Gunnar
Vedlikehold og flytting av benker: Bjørn Vidar
Landetjernets framtid; møter, planinnspill, klagesak og videre dialog;
Bjørn Vidar
Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer:
Medlem i arbeidsgruppen: Harald
Arrangert påskeskirenn: Wenche (tidligere styremedlem)/Gerd
Arrangert sosial samling med faglig innhold: Sissel
Kontakt med lokallagene med tanke på felles innbetaling: Ole
Gunnar/Petter
Nevra Skiheis/skitrekk; Dialog med berørte parter om
framtidsløsning:
Harald/Gerd

Medlemsarbeid, løypeinnkreving i samarbeid med LTL, kontingent til
Nordseter Vel:
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Kontingenten i Nordseter vel er for tiden 200 kr. per år og det er pr 31.12.2019
279 betalende medlemmer. Det er 6 lokalforeninger som har tegnet kollektive
medlemskap i Nordseter Vel: Lillehammer sæter hytteeierforening, Lillehammer
Seter hytteeierforening III, Hyttetunet, Kaus vel, Raufoss J&M, og Nordseterlia.
Øvrige kontingentinnbetalinger er 146 enkeltbidrag.
Løypebidrag overføres direkte til LTL, fra det enkelte lokallag. 37 enkeltbidrag er
innbetalt.

Løyper, samarbeid Nordseter Utvikling (NUV): Lars
Nordseter Utvikling (NUV) har skiftet navn til Lillehammerfjellet Tur og
Løypelag BA og organiserer løypedriften på Nordseter. LTL er organisert som et
andelslag, med følgende andelshavere;
Nordseter drift
37.5 andeler
Nordseter Fjellstue og hytter
37.5 andeler
Fåberg Fjellstyre
20 andeler
Nordseter Vel
20 andeler
Melsjøen Vel (fra des. 2016)
10 andeler
Totalt har LTL et årlig budsjett på ca. 500 000 kr.
Bettina Nordbye er daglig leder. Nils H. Bakke koordinerer løypekjøring.
Lars Windju sitter i styret i NUV fra Nordseter Vel.

Infrastruktur, stier, dugnad osv: Lars og Ole Gunnar
Dugnaden i 2019 bestod i å kloppe og noe grøfting av stien fra løypeskiltet på
Skisenteret retning Grøtåsseterveien. Stien går over et myrlendt område på ca.
300 m. Materialer hadde vi igjen fra fjorårets dugnad så kostnaden denne gang
var minimal.
I tillegg til styret stilte kun 1 mann opp på dugnaden, noen som er til ettertanke
for senere dugnadsaktiviteter. De fremmøtte utførte imidlertid oppgaven på en
tilfredsstillende måte på en gråværsdag som ble avsluttet med super servering
fra "støttekompaniet".

Drift av skitrekket: Harald
Nordseter Vel er opptatt av at skitrekket ved Nevra (Nevra Skiheis)
opprettholdes som et viktig supplerende tilbud med alpin nedoverskitrening og
skilek for unge.
Velforeningen har vært i dialog med nåværende eier av skitrekket (Coucheron),
mulig ny eier (Fazenda AS/Nevra A/S), tidligere driver, grunneiere og andre
berørte parter om evt. etablering av et nytt eierselskap for anlegget, om
muligheter for fortsatt drift, og om muligheter for ny leieavtale med grunneierne.
Det har senere kommet fram at sentral grunneier Nordre Nordseter Sameie i
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leiekontraktsforhandlinger i 2016 fikk gjennomslag for å forlenge kontrakten
med 3 år på betingelse av at skitrekket ble fjernet av Nevra Skiheis ved
kontrakttidens utløp; 31.12.2019. Begrunnelsen for grunneiers motvilje mot en
mer langsiktig leieavtale var etter sigende et uttrykt ønske om å bygge ut
skibakken med fritidsboliger/hytter. Dette vil bli et sentralt tema i aktuelle og
pågående planprosesser; Detaljregulering for Nevra Fjellpark og Områdeplan for
Nordseter.

Påskeskirenn: Wenche/Gerd
Langfredag 2019 ble det arrangert påskeskirenn. Nærmere 180 deltakere koste
seg i strålende sol og alderstilpassede løyper. Alle fikk premie og medalje. Vi
takker Røde Kors og Lillehammerfjellet Tur og Løypelag for hjelp til å
gjennomføre arrangementet. Stor takk til alle deltakere og heiagjenger som bidro
til et flott skirenn.

Kontakt med Lillehammer kommune og andre aktører: Harald
God kommunikasjon og godt samarbeid med Lillehammer kommune er spesielt
viktig for Nordseter Vel, og dialog med og innspill til andre offentlige aktører kan
være påkrevet i viktige enkeltsaker.
I 2019 har velforeningen hatt hovedfokus på pågående revisjon av Lillehammers
kommuneplan og gitt formell høringsuttalelse til Kommuneplanens Arealdel
2019-2024 med sterk støtte til kommunens forslag til plankrav om at det skal
foreligge en overordnet Områderegulering for Nordseter før
detaljreguleringsplaner for utbygging.
I tillegg har velforeningen hatt omfattende dialog med kommunens etat Veg og
Trafikk om den bedrøvelige standarden på Sjusjøvegen, og fulgt opp tidligere
klageskriv med spørsmål om de reelle mulighetene for å prioritere
vegvedlikeholdet på denne viktige vegstrekningen som kommunal veg, ev.
mulighetene for omklassifisering til fylkesveg.
Landetjern: Bjørn Vidar
Liten aktivitet fra styrets side i 2019.

Hjemmeside/ informasjonsarbeid: Sissel
Nordseter Vel bruker vår egen hjemmeside «Nordsetervel.no» til informasjon om
bl.a. referat fra styremøter, skriv og dokumenter, aktuelle saker Velet arbeider
med, arrangementer etc. Vi bruker Facebook-gruppen Nordseter Ve og Vel til
dele artikler på nettsiden, informere om arrangementer og ha dialog med
medlemmer og andre som interesserer seg for Nordseter og styrets arbeid,
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Vinteren 2020 har vi også utviklet en informasjonsfolder/vervebrosjyre om
Nordseter Vel til bruk på våre arrangementer.

Økonomi: Petter
Økonomien i Nordseter Vel er bedre enn budsjettert. Det har blitt jobbet aktivt
med sponsorer til aktiviteter og dugnader bla. materialer til klopping, premier og
nødvendig utstyr til påskeskirennet, som har spart NV for kostnader. I tillegg så
har det vært brukt mindre beløp på sosiale tilstelninger. Driften for 2019 hadde
et overskudd på kr 36.000.- Vi ligger under forventet inntekt på
medlemskontingent, 279 betalende medlemmer mot 300 i budsjett. Det er
ønskelig at tidligere medlemmer som ikke lenger betaler gjennom lokallag
oppretter direktemedlemskap. Innbetalte løypebidrag betales i sin helhet videre
til Lillehammerfjellet Tur og Løypelag (LTL), det er ønskelig at flere lokallag
samler inn og betaler løypebidraget direkte til LTL.
Nordseter Vel oppfordrer alle hytteeierne til å betale kontingenten innen forfall.
Det frigjør tid for styremedlemmene til aktiviteter som kommer medlemmene til
gode.
Takk til styremedlemmer og frivillige som bidrar i styrets arbeid eller på dugnad.
En spesiell takk til Inga Marie Olin for drift av Facebook-gruppen Nordseter Ve
og Vel. Kjempefin innsats til glede for hytte og leilighetseiere på Nordseter!
For styret i Nordseter Vel
Oslo 26. mars 2020
Gerd Slinning
Styreleder
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