Møtereferat Styremøte Minnesund Vel.
Dorrstua. 26.nov.2013 kl. 1900
Tilstede: Britt Stensmo, Dagfinn Habberstad, Roger Henriksen, Eva Arntsen, Hilde Gjestemoen,
Kjell Sandholt, Ole Flesvig.
Invitert: Bjørn Olsen

38/13. Orientering ved Bjørn Olsen om eventuell utbygging av Dorrstua.
Bjørn Olsen orienterte om planene for eventuell utbygging av Dorrstua.
Nordbygda har ingen forsamlingslokale, og Dorrstua er for liten.
Bjørn informerte om at han har jobbet med saken i 2 år.
Han kunne informere om at når Langset Kommunelokale ble solgt ble summen på 1 million
øremerket til bruk for eventuelt nytt lokale i Nordbygda. Roger Henriksen, leder i vellet, korrigerte
dette med at det kommunale vedtaket sa at pengene skulle brukes på ny skole.
Bjørn kunne informere om at ansatte fra kommunen har vært på befaring.
Aktuelle løsninger for utbygging er 30 m2 mot øst, 30 m2 mot sør, eller helst begge deler.
Eventuelt byggestart våren 2014.
Minnesund Vel stiller seg bak Bjørn Olsens forslag, og vil gjøre sitt for å påvirke prosessen.
Påbygget vil bli reist på dugnad.
Bjørn Olsen informerte oss også om ett par andre saker.
 Mulighet for ny parkeringsplass syd for kirken. (Kommunene eier ca. 4 mål tomt her)
 Beboere i omsorgsboligene ønsker endringer for adkomst til Kiwi.

Det er Åse Haukås Holsæter i kommunen som er kontaktperson for forespørsel om ny parkering ved
kirken. Roger Henriksen skriver brev vedrørende denne saken.

39/13. Godkjenning av referat forrige styremøte.
Referatet ble gjennomgått med 1 kommentar.
 Beboerne i Ørbækgrenda har ikke mottatt brev fra kommunen vedrørende definitivt avslag
på endring av navn. Roger kontakter kommunen.

40/13 Utvidelse av Jernbanen. Forslag fra GVE/Norsk Bane.
Minnesund vel vedtok i styremøte 26.11.2013 følgende uttalelse om saken:
Fremtidig reguleringsplan for nytt dobbeltspor Dovrebanen - Kommesrud og Dorr bru.
Minnesund Vel (MV) vil arbeide for å ivareta lokalsamfunnets totale interesser med innspill og
deltagelse i det fremtidige utredningsarbeidet. Et så stort samferdselstiltak vil ha både positive og
negative virkninger for lokalsamfunnet og dets innbyggere.
Ivaretakelse av eiendom, helse, trivsel, totalmiljø og sikkerhet, for innbyggere og natur, for i størst
mulig grad å unngå negative konsekvenser av trasevalg, vil ha høyest prioritet for MV, også målt opp
mot anleggskostnader. Konstruksjoner og strukturer må være stedstilpasset et fra før stort
trafikknutepunkt, med i alt tre bruer. Landskapsvern og totalmiljøet for Mjøsa og Vorma må ivaretas
på en god måte i dag og for fremtida.
Styret er nylig blitt orientert om forslag til ny trase fra Norsk Bane, som Glomma og Vorma Elvelag
har initiert. Vi viser også til flere innlegg i lokalmedier. Styret ber Jernbaneverket forstå
konsekvensutredning av forslaget, dersom innspillet vurderes for teknisk og estetisk gjennomførbart.
Deler av dette traseforslaget krever ny kommunedelplan, da deler av traseen ligger utenfor
transportkorridoren i gjeldende plan. Styret mener at Jernbaneverket og Eidsvoll kommune har tid til
å vurdere endringer av transportkorridoren i gjeldende kommunedelplan, dersom innspillet vurderes
som gjennomførbart, men også på bakgrunn av Jernbaneverkets tilbaketrekking av sitt tidligere
forslag av 2012, med stor og skjemmende steinfylling i Vorma, og med negative virkningen for folks
trivsel, vannfugler og Vormas vannføring.
I følge antydninger fra Jernbaneverket vil oppstart av arbeidet med ny reguleringsplan for
strekningen Kommesrud – Dorr bru, først skje i 2015/2016. Nasjonal transportplan 2014 -2023
uttrykker et mål om sammenhengende dobbeltspor på Dovrebanen til Hamar innen utgangen 2024.
Styret vil anbefale fremtidige styrer i MV å engasjere seg aktivt i arbeid med bl.a. ny reguleringsplan
for prosjektet.
Styret ber om at uttalelsen sendes internt til rette instanser for info og behandling.
Uttalelsen sendes Eidsvoll kommune, Jernbaneverket, Glomma og Vorma Elvelag og lokalpressen.
Uttalelsen inntas på MVs hjemmeside; www.minnesund.info/
Mvh, for styret,
Dagfinn Habberstad,
Styremedlem

41/13 Julegrantenning
Arrangementskomiteen har ansvaret for Julegrantenningen.
Alt skal være under kontroll.
Plakat henges opp på diverse oppslagstavler.

42/13 Julebord
Julebordet for styret, og komiteer blir i år holdt hos Britt Stensmo fredag 6/12 kl.1900.
Ole sender SMS med info til alle medlemmer i styret, og komiteene.
Bindende påmelding med påmeldingsfrist søndag 1/12.

43/13 Eventuelt
 Vi har mottatt brev fra Nordre Eidsvoll Arbeiderlag vedrørende Jernbaneutbygging.
 Nordre Eidsvoll Arbeiderlag ønsket også vårt syn på kjøp av en brakke som skal benyttes ved
badeplassen i Nord-Fløyta. Minnesund Vel mener at vi greier oss med installasjonen vi
allerede har der.
 Vi har mottatt brev fra Annar Nordhagen vedrørende årets arbeid i turkomiteen.
Roger tar en gjennomgang med Annar, og ser på eventuelle endringer for kommende år.
 Salg av Kjersti Solbergs bok om bosettinger i Nabben går bra.
Det er hittil solgt 60 bøker. Bøker er til salgs på Kiwi Minnesund, og Libris i Sundet.
Ole legger inn info om salg av boken på facebook, og hjemmesiden vår.
 Gapahuken i nabben.
P.g.a. tele, og lite snø kan det nå være optimale forhold for grunnarbeider til vår gapahuk i
Nabben. Roger kontakter Kjetil Trandum med forespørsel.

Møte hevet kl. 2120.
Referent
Ole Flesvig
Sekretær

