
 

Referat fra styremøte Minnesund vel, 21.08.19 

Tilstede: 
Ingunn Sørlie, Kai Hoksvold, Bente Sandholt , Håvar Tande, Gøril Tidem, Franciska 
Vigstad. 
Tilstede var også Per Aanum og Dagfinn Habberstad 
 
Fraværende: Kjell Sandholt, Marte Svestad. 
 
 
Sak 1  
Minnesund vel hadde mai 2019 sammen med, blant andre Langset skole, et møte 
med BaneNor og Hæhre i forbindelse med bygging av ny jernbanebru ved 
Minnesund. Dette møtet ble tidvis litt ampert, og medlemmer av styret som var med 
på møtet er usikre på hva godt som kom ut av det. Vi har enda ikke fått et referat fra 
møtet og vil etterspørre dette.  
Minnesund vel ønsker å ta ansvar for å følge opp utbygger og vil, hvis det er 
nødvendig, se om advokat kan hjelpe oss hvis vi ser at det er brudd på regelverk.  
 
Vi ønsker et nytt møte med utbyggere, men før møtet må styre søke og finne svar på 
følgende punkter: 

- Styret må finne ut eieforhold til områder som benyttes og skal benyttes. For 
eksempel på Essotomta kan vi oppfordre Eidsvoll kommune til å forhandle 
fram en avtale om at utbygger setter opp lys på parkeringsplass, så utbygger 
kan benytte seg av den vederlagsfritt.  

- Søke etter reguleringsplan for Trondheimsvegen «miljøgate»  for å finne ut 
hvilket regelverk denne er regulert under.  

- Hva slags regelverk finnes for anleggstrafikk? 
- Sjekke regelverk rundt miljørettet helsevern  i barnehager og skoler, både når 

det gjelder trafikk og støy. 

- Hvor mye er kommunen involvert i utbygging? I hvilken grad blir de spurt? 

- Finnes det avtaler om avbøtende tiltak langs strandlinje på øst/vest side av 

Mjøsa/Vorma? 

I møtet med utbygger ønsker vi at følgende punkter skal være på sakslista: 
 

- Hvilken plan har utbygger for hvor skal masse/materialer som brukes til 
bygging hentes fra? 

- Er det laget et støykart over området med tanke på anleggstrafikk? 
- Få en avklaring av hvilke deler av Essotomta som benyttes til parkering av 

utbyggers biler.  



- Finnes det en plan for hvor massen fra «byggeveg» som i dag ligger i Vorma 
skal flyttes etter at de er ferdige med grunnarbeider.  

- Da Stortinget fattet vedtak og bygging og reguleringsplan var klar, ble det gjort 
vedtak om diverse bøtetiltak. Hvilke av bøtetiltakene er utført og hvilke av 
tiltakene ligger i en framtidig plan.  

- Ved sprenging må det komme et forvarsel som nærliggende boligområde 
hører.  

- Sikring av Trondheimsveg for unger som sykler til skolen. Det er ikke nok med 
en sperring på fortau, da kan unger velge å sykle i vegen. 

- Minnesund vel ønsker halvårlige møte for å bli informert på fremdriftsplan.  
 
 
Sak 2 
Minnesund vel undersøker etter oppfordring hva som skjer med toalett som ble lovet 
satt opp på badeplass/båtplass ved Ørbekkstranda. Ved dette området så manlger 
også parkeringsskilt.  
 
 
Sak 3 
Utvikling av Minnesund. 
Minnesund vel bør i større grad jobbe for å påvirke politikere i kommunen og 
fylkeskommunen til å ha ønske om å utvikle området.  

- Politikere bør påvirkes til å jobbe for at det lages et anløp for Skibladner i de 
årene Skibladner ikke kan legge til i Sundet.  

- Man må ikke gi seg med å presse på for å få til en togstasjon på 
Minnesund/Langset.  

 
 
Annet: 

- Planer om en «torgdag» utsettes til våren. Vi har fått for lite tid til å planlegge.  
- Romjulsquiz eler romjulsfest? Styret ser på om det kunne være aktuelt å lage 

en tilstelning på velhuset for bygda.  
- Æresmedlemmer. I forbindelse med dugnadsarbeidet som har blitt gjort på 

velhuset er det flere privatpersoner som har lagt i mye tid og penger. Dette må 
markeres.  

- Oppfordre på facebook og i Fløyta om at folk skriver seg opp i boka slik at vi 
kan se hvor mange som benytter seg av området.  
 

 
 
 


