Lederen har ordet
Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også.
En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter
fjellstue. Se innlegg fra Susanne og Jan inne i bladet.
I tillegg brant Pionerhytta som Folkehjelpa eide ned til grunnen. De er nå i gang med
forberedelser til å få satt opp en ny hytte. Der blir det god plass og kanskje muligheter for
vellet til å leie plass for å avholde framtidige årsmøter.
Vi ønsker både familien Frenningsmoen og Norsk folkehjelp avd Rena lykke til videre!
Vegen inn til Tjernmyrhaugen er opprustet og parkeringsplass er etablert. Mange hytteeiere
har siste året fått innlagt strøm. Ifølge Eidsiva blir det satt igang videre graving innover mot
Svartåfloen til sommeren hvis interessen er stor nok.
Sitat fra Eidsiva:
Hei!
Det er ikke noe nytt siden sist vedr. Svaråfloen og fremføring av strøm. Vi har som tidligere
en målsetting om å få sendt ut brev til hver enkelt hytteeier med informasjon rundt påsketider.
mvh
Eidsiva Nett
Undertegnede har tatt på seg å levere vannprøver til Labnet hver måned i et år for å få vannet
godkjent av Mattilsynet. Det tas prøver ved de to pumpehusene.
Vannprøvene ved Tjernmyrhaugen er varierende i kvalitet. Tror kanskje det kommer av at det
blir brukt for lite vann.
Vannposten ved Kjølleveien har meget god kvalitet.
Dessverre så er det en del vannposter som har frosset i vinter, så her har Grunneierlaget en
jobb å gjøre til sommeren. Dette må følges opp.
Situasjonen i Fjellveien må tas tak i. Det var noen stridigheter om brøyting i starten av årets
vintersesong. Det er regulert inn ny løypetrase ved siden av vegen og den må rydes for trær og
kvist til sommeren. Her må det en dugnad til.
Det blir også oppstart av ny vegtrase til en del hytter øverst i Fjellveien til sommeren, så da
melder det seg vel et ønske om vinterbrøyting i det området også.
Ellers har leder inntrykk av at de aller fleste er fornøyd med at vegen inn til Svatåfloen blir
brøytet.
En stor takk må sendes til Løvlien Maskin for fantastiske skiløyper i vinter og nesten daglige
oppdateringer på nettet! Husk at dette ikke er gratis så gi deres støtte til løypeutvalget i
Åmot!
Leder har også i år bidratt med en del jobb for Grunneierlaget i anleggsprosessen.
Leder har hatt et møte med Åmot kommune teknisk og politikere for å prøve å få til litt
enklere prosesser angående vann og avløp. Dette er nok en vanskelig prosess som vil ta tid for
å få dem til å forstå at det i dag foreligger mange fine moderne løsninger på vann og avløp.
PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT.

God Påske ønskes alle medlemmer!
Rune Øvergård
Leder

Litt info fra feiervesenet

Etter forespørsel fra hytteeiere i Skramstadseterområdet vedrørende feiing av hyttepiper, så
skal jeg komme med litt informasjon her!
Feiing av piper, tilsyn og veiledning ved skifte av ildsteder blir utført etter avtale. Det er mest
hensiktsmessig at dette blir gjort i sommerhalvåret. Eier eller representant for eier må være til
stede ved besøk av feier. Feie og tilsynsgebyret i 2014 er på 536 kroner.
Feieren treffes mellom 0700 til 1500 mandag til fredag på tlf 95139897

Årsmelding for Skramstadseter vel 2013 – 2014

Styret har i perioden bestått av:
Valgt for:
Leder
Nestleder
Sekretær

Rune Øvergård
Morten Torp
Morten Grønli

2012-2014
2013-2014
2012-2014

Kasserer
Styremedlem
Redaktør

Trine Vaaler Sønsthagen
Håvard Rønningstad
Anne Mari Skjefstad

2013-2014
2012-2014
2012-2014

1. varamedlem
2. varamedlem

Kristin M Brenden
Irene Rønningstad Sørlie

2013-2014
2013-2014

Terje Grønbekk
Brit Homstvedt
Marianne Brenden Dalen
Elsa Skauge
Morten Torp

2012-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014

Valgkomite

Kristin M Brenden
Elsa Skauge

2013-2014
2013-2014

Revisor

Tore Haugen

2013-2014

Skirennkomite
Leder
Medlem

Styrets representant

Møteaktivitet 2013-2014

Det er avviklet 3 styremøter.

Påskeskirennet
Påskeskirennet ble som vanlig avviklet Påskeaften i strålende vær med
rekordoppslutning.
Skramstadseter Nytt
Skramstadseter Nytt kommer ut med ett nummer i året som er Påskeutgaven
med innkalling til årsmøte.

Websiden
Informasjon blir lagt ut på websiden.
"skramstadsetervel.com"

Innkalling til årsmøte!
Årsmøte i Skramstadseter Vel avholdes Skjærtorsdag
17. april kl 17.00
på parkeringsplassen ved søppelcontainerne.

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Åpning
Valg av møteleder og 2 til å underskrive protokollen
Årsmelding
Regnskap
Valg
Innkomne saker
Avslutning

Det avholdes medlemsmøte umiddelbart etter årsmøtet.

Husk Påskeskirennet Påskeaften kl 13.00

Skramstadseter Vel arrangerer
Påskeskirenn påskeaften ved Skramstadseter fjellstue.
Det blir tradisjonelt skirenn med rebuser og moro!

Hjertelig velkommen!

