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Sjusjøen Vel er en stor velforening og en overveiende del av hytteeierne i vårt
nedslagsfelt støtter opp med sitt medlemskap. Vi forventer derfor at vår stemme blir
hørt når det gjelder videre utbygging/utvikling i dette området, så vel som når det
planlegges større arrangementer som berører oss som hytteeiere og turgåere, sommer
som vinter.
For at vi om tillitsvalgte skal kunne utføre et arbeid til gagn for medlemmene er vi
avhengige av at det kommer innspill i form av oppmøte på arrangementer,
kommentarer i Sjusjøposten og våre nettsider eller direkte innspill til ett eller fler av
styrets medlemmer.
Blir vi så hørt og får vi de nødvendige innspillene? Vårt inntrykk er at når det oppstår
saker som berører våre medlemmer i sterk grad, er det mange som kommer med
innspill. Mange tar også direkte kontakt med grunneiere eller kommunen. Slik skal
det være. Hvor mye vi blir hørt kan nok også variere, men vi blir så avgjort lyttet til.
Styret mener det er viktig at det arbeides på en måte slik at det opparbeides tillit hos
beslutningstakerne, det være seg kommunen eller grunneierne. Vi har en bestemt
følelse av at vi nyter tillit og at våre uttaleser og innspill er ønsket. Det ligger i sakens
natur at interessemotsetninger vil oppstå og da skal medlemmene vite at styret gjør
det som er mulig for å ivareta medlemmenes interesser.
Destinasjon Sjusjøen SA
Sjusjøen Vel har vært med i dette arbeidet siden forprosjektet ble startet og en av
stifterne av Destinasjon Sjusjøen AS. Vi har ett styremedlem i selskapet. Prosjektet
har vært støttet av Innovasjon Norge, noe som opphører ved årets utgang. Styret har
gjort en evaluering over hva som er oppnådd de to første årene og det ble lagt fram for
medlemsmøte i mai d.å. Dette ligger på selskapets hjemmesider. Selskapet er en
viktig møteplass for grunneiere, næringsdrivende og velforeninger. Selv om
Destinasjon Sjusjøen ikke har ressurser verken i form av arbeidskraft eller kapital til å
sette i verk store prosjekter, blir alle ideer og større tiltak grunneierne eller de
næringsdrivende har på papiret, lagt fram for felles drøfting. På den måte kan alle
komme med sine kommentarer og eventuelle innsigelser.
Grunneierne, Pihl og Brøttum Almenning har til sammen bevilget kr 1 mill per år i en
tre årsperiode for videre drift av Destinasjon Sjusjøen. Dette er mer enn tre ganger det
beløpet de har gått inn med tidligere. Serviceavgiften for de øvrige andelseiere vil
også øke noe sammenlignet med de tre første årene. Styret mener det er viktig for
Sjusjøen Vel å ta aktiv del i de sakene som tas opp i Destinasjon Sjusjøen. Det er
mange hensyn som skal tas og Sjusjøen Vel må til enhver tid ha medlemmenes
balanserte interesser i sine føringer.

Sjusjøen og Omegn Skiforening (SOS)
Foreningen styres av en styringsgruppe som har medlemmer fra alle grunneierne,
forretningsdrivende, Birkebeineren, kjøreansvarlig og fire velforeninger. I tillegg
møter kommunen som observatør i møtene. Alle tiltak som iverksettes vedtas i
gruppen, inklusive priser for løypekjøring samt retningslinjer for løypepreparering.
SOS har egen hjemmeside. sjusjoen.com.
Brøyting av veier
Vi er alle kjent med at brøyting av veinettet vinterstid er mer og mer omfattende.
Sjusjøen Vel tar ikke stilling til brøyting av den enkelte vei, men vi er med i en
gruppe sammen med Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel, grunneierne og
maskinentreprenørene for å bli omforent om brøytefrekvens og ikke minst
prisfastsetting. Den siste vinters snøforhold har medført at denne saken løftes fram, og
det letes etter løsninger som kan bli bedre både for hytteeierne og
maskinentreprenørene.
I tillegg til det som er nevnt foran, vil styret for resten arbeidsåret 2014-2015 i det alt
vesenlige konsentrere sitt arbeide om følgende punkter:
-

Fortsatt holde tett og tillitsfull kontakt med grunneiere og kommunen.
Sørge for at hytteeiernes interesser kommer fram før beslutninger tas.
Følge godt med i lokal presse.
Kreve full innsikt i at våre bevilgninger brukes til det de er tiltenkt.
Holde medlemmene informert om styrets arbeid gjennom nyhetsbrev, våre
hjemmesider og Sjusjøposten.
Holde medlemsmøter når det oppstår saker som trenger grundig belysning.
Holde nær kontakt med andre Vel foreninger i Ringsakerfjellet.
Arrangere aktiviteter for de ferierende på Sjusjøen, både i vinter- og
sommersesongen.
Bistå til at Sjusjøen framstår på en måte som er dette vakre område verdig
gjennom miljøvennlig renovasjon.

I driftsåret er det forventet at det holdes 4-5 styremøter med 3-5 timers varighet.
Styret fordeler arbeidsoppgavene i flere underutvalg og arbeidsmengden i disse vil
variere avhengig av aktuelle saker
Aktiviteter som for eksempel skirenn og fiskekonkurranse krever også stor innstas fra
styrets medlemmer. Her ønsker vi at medlemmer som har tid og interesse kan gjøre en
innsats.
Styret ønsker selvfølgelig innspill fra medlemmene om aktuelle saker som berører oss
som hytteeiere.
Sjusjøen. 03.06.2014

