SANDSETDALEN VEGLAG
ÅRSMELDING 2006
Styrearbeid.
Styret har hatt kun ett formelt møte i 2006, og ellers kommunisert ved bruk av telefon og epost.
Informasjonsinnhenting og valg av bomsystem har vært en lang og grundig prosess.
Erfaringer fra Veggli er innhentet før kommunen og de tre veglagene ble enige om valg av
felles type. Den ble bestilt, og er satt opp på sted anvist av veglaget.
Ansvar for vegbiten fra Uvdalsvegen til Skavlebøbekken ble av Telemark fylkeskomune
bekreftet å være deres ansvar.
Forhandlinger med kommunen om overtagelsesavtale har dratt sterkt ut i tid. Styret anser seg
ikke ansvarlig for utsettelsene. Rådmannen bekreftet på høsten at kommunen har det
økonomiske ansvaret for vegen inntil avtalen er underskrevet.
Avtaleforslaget ble oversendt veglaget ved styreleder i august. Den var ikke akseptabel for
veglaget. Etter møte med kommunen i løpet av høsten kom de med et nytt forslag like før jul.
Dette var heller ikke i samsvar med hva styret kunne akseptere.
Årsmøte.
Årsmøte ble avholdt på Fjellvang 12. april – 06 med 51 stemmeberettige til stede.
Takk til 4H for servering.
Dugnad.
Dugnad ble avholdt lørdag etter Kristi Himmelfartsdag. Vegkantene hovedsakelig fra fe-rista
og nedover ble ryddet for skog og kratt. Etterpå var det samling med grilling på Sandset. Takk
til de som deltok.
Også første helgen i September var det dugnad. Ca. 10 personer var med og ryddet langs elva
ved Hegge.
En takk til de som deltok på en eller begge dugnadsdager.
Økonomi.
Faktura for årskontingent ble sendt ut 30. mars med forfall 30. april.
Veglaget har ikke hatt utgifter til primæroppgavene i 2006, hvilket betyr at laget bygger opp
et lite fond mot uforutsette hendelser.
Søknad om godkjenning av bompengesats på kr. 40,- pr. passering og straffegebyr på kr 300,for ikke betalt avgift ble sendt kommunen i februar 2006. Vi har ennå ikke mottat svar på
denne søknaden.
Medlemskap.
Det er 126 medlemmer som har betalt kontigent i 2006.
Arbeidsoppgaver fremover.
Styret vil sluttføre forhandlingene med kommunen og formelt overta ansvaret for vegen.
Styret vil inngå avtaler om vinter- og sommervedlikehold. Styret vil spesielt vurdere bruene
på Hegge.
Tessungdalen, 4. Mars 2007
Styret.

