Årsberetning for Mesnasaga vel og veglag 2019
Fremlagt på Årsmøtet på Mesnasaga 17. august 2019
1. Styret har i denne perioden bestått av Jon Alf Andresen (formann)(2020), Solveig
Audestad (kasserer)(2019), Elisabeth Kirkeby (sekretær)(2020) og Tore Bjørnsgaard
(vegansvarlig). Vararepresentanter har vært Bjørg Gamborg(2019) og Jorunn
Christiansen(2020). Helge Rolvsen har også dette året stått som revisor.
Valgkomiteen har bestått av Øystein Larsen, og Bodil Bjørklund. MVV består av 81
fakturerte hytter og bosteder
2. Valgkomiteen har gjort sine sonderinger blant medlemsmassen, (det er ikke så mange
på valg i år) og resultatet fra vår side er:
Formann: Jon Alf Andresen ---> 2020
Kasserer: Solveig Audestad ---> 2021 gjenvalg
Sekretær: Elisabeth Kirkeby ---> 2020
Veiansvarlig: Tore Bjørnsgaard ---> 2020
Vararep.: Atle Brenden ---> 2021 nyvalg
Vararep.: Jorunn Christiansen ---> 2020
Revisor: Helge Rolvsen ---> 2020 (velges for 1 år om gangen)
Valgkomite: Bodil Bjørklund ---> 2021
Valgkomite: Øystein Larsen ---> 2020
3. Styret har gjennomført 4 styremøter, og tre befaringer av områder for anlegg og
vedlikehold av veg, parkering og båtplasser, samt for opprettelse av avtaler.
Avtale med Lysgaard (grunneier Erik A. Skaarseth)
4. Ny avtale om veg og parkering fra brua over Fiskeveita til bommen ved
Myggbuktavegen ble, etter pålegg fra forrige årsmøte, inngått med grunneier Erik A.
Skaarseth (Lysgaard) den 3.oktober 2018. I den forbindelse gjennomførte vi
grunneierens pålegg om endring av parkeringen ved at faste plasser ble opphevet.
Dette har så langt vært vellykket, og det ser ut til å ordne seg fint. Avtalen kan leses
på websidene til mesnasaga.com under Avtaler.
5. Vi viser også til grunneierens oppfordring til alle om å holde det ryddig, og til å
respektere grunneiers oppfordringer til ordnede avtaleforhold med hytteeierne.
Mesnasaga vel (MV) leier arealet for veien og parkeringsplassene.
Andre avtaler som er inngått
6. Senere er det inngått liknende avtaler med Glommens og Laagens Brukseierforening
(GLB)/Eidsiva Vannkraft AS (EVk)(Direktør Stig Morten Løken), og med grunneiere på
Smed Gaard (Elin Ulsaker og Kent Inge Hansen) om bruk av veg, strandareal og
parkering i forbindelse med båthavn #2 (Sæterbakken). Det er grunn til å merke seg
at det er betydelige arealer for parkering også i disse avtalene, og for eksempel
snuplassen før ferista har vært i bruk fra tidlige tider.
Styret vil forslå framtidige retningslinjer for utnyttelsen av disse avtalene. Vegen ned
mot båthavn#2 blir ikke vinterbrøytet, men planen er å legge skiløypa der.

Båthavn-prosjektene.
7. Mesnasaga Vel (MV) ble i 2018 innvilget et tilskudd fra Eidsiva Vannkraft på kr 50 000
for arbeidet med båthavn. Dette er en marginalt lav sum, og gir oss ikke mye armslag i dette
prosjektet. Etter at området ved Nordre Demning ble stemt ut av medlemmene ved forrige
årsmøte, har Styret satt søkelys på de to gjenværende aktuelle områdene, som vi har kalt
Båthavn #1 og Båthavn #2.
Begge områdene har vært under befaringer med henholdsvis grunneiere og med
entreprenør. Senest på onsdag skrev Anders Breili i Kommunens Planavdelingen følgende:
«Dersom de to båtanløpene behandles som en og samme sak hvor det gis tillatelse til å
etablere begge eller et av dem, vil det ikke være behov for å betale to gebyrer. Det er også et
spørsmål om hvor stort omfang det er på tiltakene, og om det i det hele tatt krever
dispensasjon. Her må vi nok bruke skjønn og diskutere saken internt. Dere kan for eksempel
sende oss en kartskisse og en beskrivelse av hva dere tenker å gjøre, så kan vi gjøre en
nærmere vurdering av behovet for eventuell videre behandling. Vi tar ikke noe gebyr for å
gjøre en slik vurdering.»

Båthavn #1, ved indre parkering, anbefales gjennomført på følgende vilkår:
MV vil søke om å få anledning til å grøfte opp kanalen (med grunneiers godkjenning), og
fjerne det tykke laget med myravsetninger langs kanalen i ca 2,5 meters bredde (ca 1,3 m
dypt) ned til fjellgrunn, for deretter å etterfylle med fast masse/stein slik at området blir
farbart. Til dette formålet vil Styret foreslå at det brukes ca kr 40 000 av de bevilgede 50 000
fra Eidsiva.
Dersom båthavn #1 ikke tilfredsstiller behovene innenfor denne rammen vil årlige små
tilskudd måtte vurderes for å kunne utvide og forbedre dette området.

Båthavn#2, ved Sæterbakken, anbefales gjennomført innenfor en foreløpig bevilget ramme
på kr 10 000. Utgiften vil påløpe ved noe utbedring av adkomsten, samt legging av stein til
side i vannsonen for å bedre ut- og av- stigning fra båt uten å bli våt på beina. Dette vil være
nødvendig på grunn av meget langgrunt farvann utover. Noe stein vil kunne flyttes herfra til
Båthavn #1, men det vil ikke dekke behovet der. Siden vi her bare skal rydde stein i et
område som vil ligge under vann ved normal vannstand, vil det antakelig ikke utløse behovet
for dispensasjon. Styret vil sette opp noen retningslinjer for regulert bruk av Båthavn #2.
Avtaler med alle grunneiere er inngått for dette området, med tilstøtende adkomst og
parkeringer.
Følgende forslag kommer frem:
Velet støtter at det bør være to Båthavner. En forutsetning vil være at vi slipper å betale
søknadsavgifter. Det har vært antydet at dette vil være mulig, beroende på prosjektenes
beskjedne omfang. Styret anbefaler derfor at arbeidet med to Båthavner fortsetter, men
at utgifter totalt sett holdes innenfor det som er bevilget fra Eidsiva Vannkraft (50 000).
Diskusjon.

Ladestasjoner og hyttestrøm.
8. Netteier (Eidsiva) mener at ladestasjoner kan opprettes. Det vil i så fall måtte utføres på
privat basis med abonnement på strømtilkoblingen hos netteier (Eidsiva).

Styret vil ikke anbefale at dette er noe Velet bør engasjere seg i, da det vil kunne påføre Velet
relativt store årlige kostnader, merarbeid og driftsansvar som ikke ligger innenfor Velets
muligheter, slik det er organisert i dag. Dette forhindrer ikke at Styret eventuelt kan pålegges
å undersøke om ett eller flere firma kan være interessert i å drifte slike stasjoner her på
Mesnasaga.
Styret anbefaler at dette vedtas.
9. Hyttestrøm kan alle få etter søknad til Netteier, men det hefter seg økonomiske betingelser.
Ved begge sider av vannet vil det måtte settes opp ekstra transformator. Dette vil koste i
området 600 000 til 1 million. Hvis søker vil ha et vanlig hytteabonnement (25 A trefase)
koster dette opplegget kr 7500. Du har da strøm til veggen på hytta. I tillegg kommer så
installasjon i hytta.
Hvis for eksempel 8 av 10 medlemmer søker vil summen til transformator deles på 10.
Netteier subsidierer da to stasjoner. Antatt kostnad per hytte blir da fra 60 000 til 100 000.
Eidsiva ville ikke antyde noen maksimums-pris hvis bare en søker. Men da koster det
garantert kr 100 000. Dermed er det bare å søke for å finne ut. Velet anser dette tiltaket for
avsluttet.

Plan for Vinterløyper (krever godkjenning av utgift).
10. Styret anbefaler at det årlig avsettes inntil kr 5000 til dekning av oppkjøring av vinterløyper
langs vannet. Oppkjøringen med snøscooter vil forgå så snart isen er trygg, og snømengden
tilsier det. Målet vil være å kjøre opp sporet før Jul, Vinterferien og Påsken. Flere foreninger
rundt Mesnavannet (Turven Vel og Mesnalia Skiklubb) har sagt seg interessert i å delta i
dette, da det vil koble dem til løypenettet ved Mesnasaga, så den stipulerte utgiften kan
eventuelt bli delt på alle. Synspunkter?

Facebook og Web.
11. Styret har brukt FB siden 2012 (kanskje før) til å legge bilder og innlegg. Det vil fortsette, men
ingen er veldig aktive. Spørsmålet om et websted har vært en gjenganger på tidligere
årsmøter. Jeg har satt opp et foreløpig websted på www.mesnasaga.com. Der kan alt fra vær
og vannstand til Vedtekter og hendelser leses av de som ønsker det.
Kostnaden ved et slik websted er som følger: for å eie domenet mesnasaga.com koster kr 7
pr år de første to årene. For å leie server og database koster det årlig kr 580 for lisens og
server. Hvis medlemmer ønsker å ha epost tilknyttet adressen (f. eks
medlem@mesnasaga.com) koster det for velet kr 300 årlig (1 GB) for ubegrenset antall slike
adresser. Hvis vi skal ha mer lagring (20 GB) og spamfilter (anbefales) koster slik tjeneste 600
pr/år. Med denne tjenesten kan alle medlemmer som ønsker det ha epost adresse
xxxx@mesnasaga.com. Slik tjeneste er i øyeblikket ikke aktivert. Det vil ikke foreslås
bevilgning til dette formålet nå, men vi kan heller vurdere nettstedet et år framover. Uten
Email vil altså dette koste 587 kr pr/år.

Lagerplass
12. Styret ønsker å utrede muligheten for en lagringsplass for innebygget oppbevaring av utstyr.
Det anbefales at det budsjetteres med inntil kr 10 000 for oppsetting av et enkelt, innelukket
og låsbart lagerskur på egnet plass ved indre parkering. Her kan vi igjen støte på søknadsutgifter og andre hindringer. Hvis Velet godkjenner denne utgiften, vil et forsøk bli gjort på å
oppnå en tillatelse for tiltaket uten store ekstra kostnader. Vi vil da ta det opp i våre øvrige
samtaler med Kommunen.

Styret vil anbefale ytterligere to tiltak:
13. Tiltak for en arrangementsgruppe, og tiltak for en miljøgruppe.
a. At det settes opp en gruppe som kan stå for framtidige festarrangementer (f.eks
Påskeskirenn for barn). Det vil være nødvendig at interesserte melder interesse for slik
tiltak og at de henvender seg til Styret. En bevilgning til Påskearrangementet er allerede
på plass, og vil fortsettes.
b. At formannen gis anledning til å foreta en utredning på vegne av Velet som gjelder
nødvendige miljøtiltak, herunder muligheten for å få gjenopptatt utsetting av ørret.

14. Eventuelt.
Det er innkommet forslag fra sekretæren om å ta opp vannstandsproblematikken
med Eidsiva. Det vil vi gjerne gjøre, men vi hører gjerne på hva medlemmene mener
bør gjøres og sies.
Så skal vi forholde oss til de retningslinjer som foreligger.
Ved vår forrige samtale med GLB/EVk sa sjefen at de at ville være lydhøre for våre
synspunkter på kjøringen av vannstand og liknende saker. Han åpnet sågar for
muligheten til å kjøre vann i fiskeveita om høsten.
Problemet er at nåværende konsesjon etter vår mening er svært «ettergivende»
overfor Eidsiva og synes å være lite «imøtekommende» overfor MV.
Men vi understreker at det er viktig også for oss å opprettholde et godt forhold til
GLB/EVk.
Forslag: Styret henvender seg til aktuelle instanser (Lillehammer Kommune og EVk)
for å fremlegge Velets syn på vannstand og vannføring, og med anmodning om en
bedre tilpasning til friluftsinteressene.
For styret
Jon Alf Andresen
Formann

