
Årsberetning for Mesnasaga vel og veglag høsten 2017 

 

Styret har i denne perioden bestått av Svein Arne Rudi (formann), Solveig Audestad (kasserer), 

Elisabeth Kirkeby (sekretær) og Tore Bjørnsgaard (vegansvarlig). Vararepresentanter har vert 

Bjørg Gamborg og Jorunn Christiansen. Helge Rolvsen har også dette året stått som revisor. 

Styret har i denne perioden hatt møter etter behov. 

Mesnasaga har på mange måter vert et skjermet sted hvor verden har beveget seg i et rolig 

tempo inn i framtiden. Slik har det vert og slik skal det fortsette å være. Vår rolige og 

skjermede plass ble rett etter nyttår angrepet av gravemaskiner, kompressorboring, betong og 

arbeidsbrakker. Vi ble brått revet ut av den søvndyssende, rolige og tilbakelente 

hverdagssituasjonen som vi kjenner så godt. Eidsiva hadde startet sin renovering av de to 

demningene. Dette kom etter et pålegg fra NVE.  

At dette arbeidet måtte gjøres er en ting som kan forstås, men at velforeningen ikke ble 

involvert i denne prosessen er noe jeg som formannen ikke setter spesielt pris på. Vår vel-

forening er tiltenkt en rolle som talerør for våre medlemmer. Jeg har i denne perioden forsøkt å 

kommunisere med Eidsiva at vi her oppe kunne gjøre hverandre «gode» gjennom de arbeidene 

som var pålagt. Spesifikt tenker jeg på å nyttiggjøre lokalt den overskuddsmasse som 

utgravingen av demningene ville gi til å anlegge eventuelle parkeringsplasser langs fiskeveita 

og ned til skiløypa, og å bedre forholdene for båter ved lavvann. Grunneier Erik Andreas 

Skårseth har i lengre tid ønsket å rydde opp i parkeringen langs veien. Her kunne to behov møte 

hverandre. Mitt inntrykk av Eidsiva i denne prosessen er at de er meget regelbundet. Det som er 

bestemt på forhånd er det som skal utføres. Våre båter har ferdes utenfor hovedluken på 

demningen for å kunne laste opp. Dette er et forhold som Eidsiva ikke kunne ta ansvar for fikk 

jeg tilbakemelding om fra dem.  

Dette var årsaken til at våre utfordringer ble løftet opp til NVE som så det som et problem. 

NVE tok initiativ til en befaring sammen med velforeningen og Eidsiva. Her ble Eidsiva pålagt 

å bidra helt eller delvis økonomisk til å sikre trykt anløp for båter. Velforeningen fikk i oppdrag 

å utarbeide et forslag med kostnadsoverslag for dette tiltaket i vika nedenfor den store 

parkeringsplassen. Denne prosessen er nå i gang. Styret holder nå på med å finne et tidspunkt 

for befaring i samarbeid med Lillehammer kommune og Grunneier Skårseth. Dette for å 

definere omfang og relevans. Formann har tidligere gjennomført befaring med 

graveentreprendør Rogstad. Denne prosessen vil vi fortsatt holde fokus på. 

Under Eidsivas arbeider med demningene har vannstanden ligget meget lav. Dette har påført 

oss på Mesnasaga en ekstra belastning. Flere båtavhengige oppsittere og andre som ønsker å 

benytte båt til rekreasjon har enda ikke satt sin båt på vannet. Dette fordi vannstanden som nå 

vil heves utover også vil medføre en reell risiko for at båtene driver vekk grunnet den stadig 

økende vannmengden. 

Formann har vært på Eidsiva for håndteringen av reguleringen av vannstanden denne 

sommeren. Dette har medført at Sør-Mesna for første gang har blitt tappet ekstraordinært ned 

for og tilfør vann til Nord- Mesna. Denne nedtappingen av Sør-Mesna ble gitt stor 

oppmerksomhet i redegjørelsen som Eidsiva meldte ut til våre medlemmer i sommer.  



Eidsiva har i år stått for vårvedlikehold og de fortløpende tiltak med veien fram til siste 

demning. De har tidligere uttalt at de vil gjennomføre en i stansetting av veien etter 

anleggsperiodens slutt. Dette mener vi i styre er både riktig og viktig. Prinsippet om at bruker 

tar kostnaden synes vi er rett og rimelig. 

Rogstad har også dette året stått som entreprenør på veien. Dette arbeidet er vi meget godt 

fornøyd med. 

Påskearrangementet gikk også i år som alltid ved Kristiansens kiosk. Her ble det både 

påskeskirenn, påskepilking, grilling og utlodding. Stemningen var god rundt arrangementet.  Vi 

fikk i år en god del abbor på spikkekonkurransen i motsetning til forrige år.  

 

Svein Arne Rudi, formann 

 


