SANDSETDALEN VEGLAG
ÅRSMELDING 2015.
1. Styresammensetning.
Per Burud, styreleder
Petter Kongsgården, nestleder
Stein Inge Bjørnerud
Terje Sjøvik
Johannes Alseth
Jan Gunnar Hammer, varamedlem
Kristen Spånem, varamedlem
Valgt revisor: Anne Brit Hagen
Valgkomité: Bjørn Are Tveiti, Knut Hagen og Asbjørn Fusche.
2. Styrearbeid.
Styret har i perioden hatt et møte og hyppig kontakt på mail.
Jordskiftesaken:
Styrets virksomhet i 2015 har i hovedsak dreid seg om jordskiftesaken. Veglagets medlemmer ble i
mai gjort oppmerksomme på at grunneierne i veglaget hadde fremmet sak for jordskifteretten uten at
styret var informert om dette. Dette kom overraskende på styret da årsmøtets ønske var at veglaget i
fellesskap skulle sende en begjæring til jordskifteretten for å få fastslått «hvem som er medlemmer i
veglaget med de rettigheter og plikter det medfører.» Av begjæringen fra grunneierne er det vanskelig
å se hvem som er motpart eller er stevnet. Styret søkte derfor juridisk assistanse for å være sikre på at
det ikke ble gjort noe galt. Styreleder har også i saken vært i kontakt og søkt råd hos jordskiftet.
I protokollen fra styremøte 24.06.2015 fremkommer det: «Styret var ganske klare på at veglaget som
sådant ikke var part i saken da det i dette tilfellet er noen medlemmer (grunneierne) som ønsker å
frata andre medlemmer (hytteeierne) ved å endre vedtektene slik at hytteeierne mister de rettighetene
de nå har etter gjeldende vedtekter. Det er kun de grunneierne hvor veien går over deres eiendom
som skal utgjøre veglaget.»
Styret vedtok videre, etter råd fra jordskiftet, at det mest ryddige var å fremme egen sak i tråd med
vedtaket fra årsmøtet 2015.
I løpet av sommeren organiserte hytteeierne seg og vedtok å melde hytteeierne inn som motpart i
saken fremmet av grunneierne.
Styret fremmet saken for jordskiftet senhøstes. Fra jordskifteretten mottok vi følgende svar: «Ein
domstol kan berre handsame eitt krav om det same sakstilhøve.» Det ble vist til referatet fra planmøtet
mellom grunneieres og hytteeiernes advokater. Veglagets sak er i prinsippet helt lik det som retten
skal behandle i saken mellom grunneierne og hytteeierne. Det som da vil skje er at når det er fremmet
to like krav vil det ene bli avvist, i dette tilfellet høyst sannsynlig veglagets. For å unngå en unødvendig
prosess om dette foreslo derfor jordskiftedommeren: «Styret (veglaget) trekker saken.
Dokumentasjonen fra styret vedlegges som innspill i saken mellom grunneierne og hytteeierne.»
Styret tok dette til etterretning og meddelte det i brev til jordskifteretten i desember.
Første rettsmøte i saken ble berammet til 1. mars 2016 i Fjellvang grendehus.

Øvrige saker:
Gaute Midtbøen ønsket ikke å forlenge avtalen med veglaget om vintervedlikehold og brøyting. Styret
takker Gaute for den utmerkede jobben han har gjort for veglaget i seks år. Styret har inngått en
femårsavtale med Nils Lauluten om vintervedlikehold og brøyting.
Det er inngått avtale med Asbjørn Fusche som tilsynsvakt for bomanlegget.
Det er inngått avtale med HIM Data om drift av nettsidene.
3. Vedlikehold.
På grunn av den pågående jordskiftesaken er sommervedlikeholdet holdt på et minimum. Vårflommen
skapte heldigvis ikke noen store problemer. Ordningen med en haug grus på parkeringsplassen ved
Hegge som kan brukes til vedlikehold av veien på privat initiativ bør videreføres.
Ca. 40 stk. møtte opp på dugnad 23. juni. Styret takker de som deltok, spesielt Bjørn Are Tveiti og
Knut Hagen som stilte med traktorer. Styret takker også Johs. Alseth for et lass gratis grus til veien.
Hovedoppgaven også denne gangen var grusing. Veien var svært hullete. Dugnaden ble denne
gangen ikke avsluttet med sneising på Sandset, noe som ble savnet da dette har utviklet seg til en
hyggelig tradisjon og et sosialt samlingspunkt. Årsaken til dette var at mange ønsket å kunne se på
sykkelrittet «Tour of Norway» som denne dagen kom opp Tessungdalen og videre fulgte veien over
Imingfjell.
4. Årsmøte.
Ordinært årsmøte ble avholdt på Fjellvang Grendehus onsdag 1. april med 64 stemmeberettigete
medlemmer tilstede, i tillegg var det innkommet 9 fullmakter. Det vises til egen protokoll fra møtet.
Oppgradering av veien var hovedsaken i møte. Styret setter pris på det store frammøtet og dermed
det engasjement veglagets medlemmer viser i denne viktige saken.
5. Økonomi.
Regnskapet viser et positivt driftsresultat på kr 95.208,14. Det skyldes at i påvente av en avklaring
om oppgradering av veien har det ikke blitt gjort store investeringer i veien. Veglagets egenkapital er
ved årsskiftet kr 424.826,41.
126 medlemmer har betalt kontingent. Det er sendt purring til de som ikke har betalt. Det er solgt 36
familiekort. Inntektene fra bommen var kr 49.781,-. Gebyret er kr 50,- for enkeltpasseringer.
6.Arbeidsoppgaver framover for styret.
Det sittende styret ser det slik at styrets oppgave blir å se til at kun det helt nødvendige vedlikeholdet
av veien blir utført fram til det foreligger en dom fra jordskifteretten.

Sandsetdalen mars 2016.
Styret.

