
ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL FORENING  (EAK VEL) 

 

ÅRSBERETNING  
17.09.2011-15.09.2012 

 

Medlemskap 

Det er 481 hytter i EAKs område.  

Styret er fornøyd med oppslutning om vellet, men har gjennom Birkebeiner’n og vellets  hjemmeside 

prøvd å nå de 88 hytteeierne som ikke har tegnet seg som medlemmer ved ikke å betale kontingent.  

Vellets økonomi er for en stor del basert på medlemskontingenten 250,- pr hytte. 

Styrearbeid 

Det har dette arbeidsåret vært holdt 5 styremøter. 

Styremøtene holdes på veikroa på Espa – omtrent midtveis mellom styremedlemmenes bopel og  

i velkoia på Elgåsen når det ligger til rette for det. 

 

Styret har dette året bestått av 

Reiel Nybø, leder ( Valgt for 2 år, ikke på valg i år) 

Thore Sjuls, kasserer (Valgt som varamedlem for 1 år, er på valg) 

Aksel Ruud, styremedlem (Valgt for 2 år, ikke på valg i år) 

Vidar Sølvsberg, styremedlem (Valgt for 2 år, ikke på valg i år) 

Knut Espen Bryhn, styremedlem (Valgt for 2 år, ikke på valg i år) 

Svein Arild Hallås, styremedlem (På valg i år) 

Kristin Helland, sekretær  (På valg i år) 

Knut Bjarne Tajet, varamedlem (På valg i år) 

Erik Helli, varamedlem og utgiver av medlemsbladet Birkebeiner’n  (På valg i år) 

 

Leder eller medlem i styret har vært representert og hatt møter med 

- De andre velforeningene i Sjusjø-området 

- Pihl v Per Fineid 

- Destinasjon Sjusjøen 

- Sjusjøen og Omegn Skiforening (SOS) 

- Ringsaker Kommune 

- Eidsiva 

Tiltak 

-      Det er arrangert påskeskirenn ved Velkoia påskeaften. Stor deltakelse og bra inntekter.  

       Se beretning på hjemmesiden.  Jørn Håkenstad på Kiwi, Sjusjøen sponset premier til barna 

-     Det er satt ut 10 benker/bord på Aksjøen, Elgåsen, Kuåsen 

- Det er utført tynningsarbeid på Aksjøen, samt lagt ut klopper og badebrygge på dugnad.  

Kostnadene har vært dekket av bevilgning på kr 20 000 fra Ringsaker kommune, samt 

kr 5 000 fra Pihl as.  



- Velforeningens medlemmer har foretatt vedlikehold på Velkoia. 

- Det har vært tynnet ved innkjøring til Kveveien på Elgåsen og er dermed mindre trafikkfarlig 

der. 

- Det har vært rettet forespørsler til Pihl angående innløsning av festetomter, tappepunkt for 

vann, skiløyper på siden av veien og bomløsning på Birkebeinerveien. Se svar lagt ut på 

hjemmesiden 

- Det har vært innhentet retningslinjer for løypekjøring i Ringsakerfjellet (SOS) 

- Det har vært møte med Ringsaker Kommune angående eiendomsskatt og den reviderte 

kommuneplanen. 

- Medlemsbladet «Birkebeiner’n» utgis av styrets aktive og velvillige varamedlem Erik Helli. 

(Styret oppfordrer alle medlemmer til å engasjere seg for å fylle bladet med interessant stoff, 

evt melde seg som redaksjonsmedarbeider)  

- Vellets hjemmeside oppdateres og vedlikeholdes også  av Erik Helli. 

 

Sjusjøen 21 august 2012 

 

For styret i EAK Vel 

Reiel Nybø 

Styreleder 

Svein Arild Hallås 

Styremedlem, Kuåsen 

Aksel Ruud 

Styremedlem, Kuåsen 

Kristin Helland 

Styremedlem/sekretær, Elgåsen 

Kjetil Berntsen 

Styremedlem, Elgåsen 

Vidar Sølvsberg 

Styremedlem, Aksjøen 

Kristin Helland 

Styremedlem, Elgåsen 

 

Knut Espen Bryhn 

Styremedlem, Elgåsen 

 

Thore Sjuls 

Varamedlem/kasserer, Aksjøen 
 

 


