
Gjeving Vel ,- referat fra styremøte 1.juni 2021 

Tilstede: Martin, Anna – Brit, Bjørn Inge. Lisbeth. Arild, Ragna Marie 

Forfall : Frode og Grete. 

1.Godkjenning av referat. Godkjent 

2. Fv.411-ferdigstilling + fortau Hagen-Bergendal. 

Leder av velet har sendt brev til fylkeskommunen med uttalt misnøye om at deler av veien 

står uferdig. Denne veistubben er ødelagt av tunge maskiner under den planlagte 

utbedringen. Fylket svarer at de vil utbedre/asfaltere de verste punktene, men da det ikke 

finnes midler i 2021, vi må derfor vente til 2022. Velet må være årvåkne i oppfølgingen. 

Videre har leder sendt brev til kommunen v/ ordfører vedrørende manglende fortau fra 

Hagen til Bergendalskrysset. Bakgrunnen er økt bebyggelse på Gjeving som medfører økt 

trafikk . Dette gjelder både fortau og belysning. Svar tilbake: Det er ikke satt penger. 

I samme brev er det påpekt tømming av søppel/jordmasse langs riksveien ved Størdalsvann. 

Vassdraget er fredet. 

3.Forslag til nye retningslinjer for utleie av båtplasser for Gjeving vel. 

Styret anser dette som et godt gjennomarbeidet forslag til ny kontrakt. Det il sikkert komme 

spørsmål på årsmøte hvis uklarheter bl.a. vedrørende det som omhandler 10 eller 20-

årskontrakter.De nye retningslinjene legges frem på årsmøte 7.september for godkjenning. 

4. Sti Rotaveien – Einarsvika. 

Kommunen ber velet om uttalelse vedrørende privat utbedring av denne stien. 

Gjeving vel uttaler at dette er en positiv utbedring, men presiserer at den skal fortsatt være 

åpen for allmuen. 

5.St.Hans aften 

Gjeving vel beslutter også i år å avlyse offisiell feiring i velet sin regi på grunn pandemien og   

utfordringer med evt. smittesporing .Hvis noen ønsker å arrangere privat så minner vi om at 

kommunen og Raet nasjonalpark varsles. Kommunelegen bør også rådføres. Styret v / leder 

kontakter Erlend om dette for formidling på nettsiden. 

6.Årsmøte 7.sept kl.19-21 

Styret møtes 17.aug. kl.19 for gjennomgang av årsmøtesaker/arrangement.  

Ragna Marie Haugland,sekr.vikar. 


