
Årsmøtet i EAK skulle vise seg å bli svært godt besøkt. Sjusjøen Fjellkirke var ikke overfylt, men 
likevel godt besatt. 
Erik Helli ønsket forsamlingen velkommen med et ønske om å fokusere mye på alt positivt som skjer i 
området. Det skal være hyggelig å reise til fjells! 
 
 
 

Pihl as v Per Fineid fulgte opp med det samme ønske om å fortelle om alt det positive som skjer.  
Han sa samtidig at han ikke ville komme inn på spørsmål om serviceavgiften, siden  det ventes en 
rettsak i den sammenhengen. 
 
- Rydding av sauemøkk på Elgåsen og inngjerding/forsøk på å lede sauen vekk fra området. 
- Pihl er fornøyd med å ha fullført utbyggingen på Graaten. 
- Det neste vil bli lysmaster langs veien. 
- Gang- og sykkelvei er i ferd med å bli fullført. 
- Hogst på Elgåsen går greit, selv om det som på andre steder er ulike meninger om hva og hvor mye 
som skal hogges. 
-Det har blitt fremmet ønske om grushauger, for enkelt vedlikehold av adkomstveier, til avbenyttelse, 
de vil komme. 
- Det er ingen konkrete planer om å føre vann og avløp forbi demningen. Kroksjølia ville bli fullført i 
2020/2021. 
Det blir altså stopp ved Kroksjøen «enn så lenge». I tilfelle endring, må dette inn i Ringsaker 
Kommunes planer. 
-Vannproblemer er godt kjent og det jobbes med disse. Noen punkter er fremdeles uten vann, noen 
steder på Aksjøen og Elgåsen fryser vannet om vinteren, og dette må utbedres, vannkvaliteten på 
inntak på Kuåsen må bedres. 
Pihl vil prøve med en ny vannpost på Elgåsen, som er lettere å betjene, sikret mot frost og 
som dyr ikke slikker på, mulig med tak. 
-Hva gjelder bomsatser, vil sommerkort-prisene bestå. 
- Det er lagt planer om noen nye skiløyper, bl. a i Steinvikfjellet. Disse skal godkjennes av Ringsaker 
Kommune. 
- Hugging på Kuåsen kan stå for tur neste sommer. 
- På spørsmål fra salen om veiregnskap, viste Fineid til at regnskapene hele tiden hadde vært helt 
åpne. 
- På spørsmål om hugging og inngjerding, svarte han at de samme regler gjelder for hele Ringsaker 
Kommune, men han tipset om at det er lettere å ta en 30 cm høy gran enn et digert tre. 
 
Status rettsak angående Serviceavgift 
Øyungen vel har tatt på seg å føre an i spørsmålet om juridisk oppfølging av serviceavgift  for alle de 
samarbeidende vellene. 
Anborg Bogsti orienterte salen om historikken og hvordan saken sto nå. 
Det er 7 ulike festekontrakter som er plukket ut som eksempler. 
Hun kunne opplyse at stevning ville bli sendt  innen 2 uker og antakelig behandlet i Tingretten i 
desember 2019 /januar 2020.  
Representanten fra Øyungen fikk varm applaus for innholdet i sitt innlegg. 
 
Storåsen as – orientering om brøyting og vann v Trond Sverre Hagen 
- Hva gjelder brøyting, mener Storåsen at systemet har virket godt etter at det ble innført krav om 
varsling før ankomst. Dette vil bli videreført, men det kan komme forbedringer. Man ble anbefalt å 
følge med på nettsiden    hyttetjeneste.net. For øvrig ble man anbefalt å lese siste nummer av 
Birkebeinern. 

http://hyttetjeneste.net/


-Skifte til vinterkort ved bommen kommer 01.11. 
-På spørsmål fra salen, opplyste Hagen at Storåsen fremdeles selger brøytestikker. 
-Hva gjelder arbeid med vanntilførsel fra oppkommet v Kroksjøen, opplyste han at bassengene på 
Elgåsen og Storåsen har selvfall. Kilden går ikke tom, kvaliteten på vannet sjekkes jevnlig, men 
ledningene er i dårlig forfatning med mange små lekkasjer, som må utbedres. Lekkasjene medfører 
at ledningene tømmes, som igjen medfører luft i ledningene og av og til svikt i leveransen. 
Se orientering fra Pihl. 
 
 
 

  

ÅRSMØTE I  ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL  
Sted: Sjusjøen fjellkirke  Tid: Lørdag 21.09.2019 kl. 16 – 18 
 
 
PROTOKOLL  
 

1. Konstituering 
 

2. Valg av møteleder. Erik Helli  valgt ved akklamasjon 
 

3. Valg av møtesekretær. Kristin Helland ble valgt. 
 

4. Valg av 2 personer til å skrive under møteprotokollen. Kjetil Berntsen og Hans Otto 
Olsen ble valgt. 
 

5. Årsberetning. 
Beretningen som sto i siste utgave av Birkebeinern ble gjennomgått enkelt og litt mer 
muntlig. 
Beretningen konkluderte med at EAKs styre selv mener det har vært et godt 
arbeidsår. 
 

6. Regnskap. 
Papirene ble delt ut til alle fremmøtte ved ankomst og gjennomgått av styrets leder 
Erik Helli, 
Regnskapet viser et overskudd på 44.653 kroner. 
Det ble understreket at Ringsaker kommune har vært en god bidragsyter, samtidig 
som det ble fortalt at EAKs grundige beskrivelser og dokumentasjon av planer som er 
lagt, har fått god omtale i kommunen. 
Bidrag fra RK på 80 000 er allerede i år mottatt. 
EAK har skiftet regnskapsfører, hvilket har økt kostnadene til dette arbeidet 
Hva gjelder salg av annonser til Birkebeinern, har der dette blitt tyngre å få til. 
 

7. Valg. 
Årets styreleder var ikke på valg. 
 
Odd Magnus Lillevold og Vidar Sølvsberg tok begge på seg 2 nye år i styret. 
 
Varamedlemmene fra Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen hadde alle bedt om å fratre. Disse 



ble erstattet av: 
Elgåsen: Gunn Rognstad 
Aksjøen:  Otto Berge 
Kuåsen:  Karin Wester Tveit 
 
Revisor og vararepresentant ble gjenvalgt: 
Erling Nordsjø 
Marianne Johanstuen 
 
Valgkomiteen uttrykte at de syntes det var en positiv oppgave de hadde, og de lot 
seg gjenvelge for kommende virksomhetsår. 
 
 
Lillehammer 23.09.2019 
Kristin Helland 

  
  
 
 
Kjetil Berntsen        Hans Otto Olsen 
 Sign                                                                                                          Sign 

 
 
 
Møtet ble avsluttet med at Arnt Nyborg som er beboer på Kuåsen skisserte hvordan han så 
for seg restaurering av stier og etablering av nye tråkk på den delen av EAKs område. 
Initiativet følges opp kommende virksomhetsår. 

 


