SANDSETDALEN VEGLAG
ÅRSMELDING 2007.
1. Styresammensetning.
Stein Inge Bjørnerud, styreleder.
Asgeir Midtbøen, nestleder (Gjenvalgt for 2 år)
Bjørn Are Tveiti
Per Burud
Lornts Letnes(Gjenvalgt for 2 år)
Terje Sjøvik, vara
Thomas Lurås, vara (Gjenvalgt for 2 år)
2. Styrearbeid.
Styret har hatt ett møte, og ellers kommunisert via telefon og e-post.
3. Vegbommen.
Etter testperiode ble vegbommen formelt overtatt 9.oktober-07. Avtalen ble undertegnet i
februar og oversendt kommunen. Reelt sett har veglaget hatt ansvaret fra før ferien.
Opplæring og justering tok tid. Datamaskinen som styrer anlegget måtte returneres i
sommerferieperioden. 138 passeringer har skjedd ved bruk av kredittkort. Inntektene fra
bommen er til sammen kr 27.650.
4. Vedlikehold.
Styret godkjente ekstraordinært vedlikeholdsarbeid på vegen våren – 07 med kr 30.000.
Brøytekontrakten er videreført.
Dugnadsarbeid ble utført på servicebua for vegbommen i form av beising og legging av
torvtak. Ellers ble det ryddet mye langs vegen og renset stikkrenner. Utgraving ved
Myrbal på grunn av store nedbørsmengder ble utbedret. Takk til de som deltok, også til de
som utførte dugndsarbeid etter eget initiativ.
Kommunen overførte kr 50.000 mot at veglaget overtok ansvaret for
sommervedlikeholdet.
Kommuen har ansvaret for vedlikeholdet på veien fra bussgarasjen til bommen. Mulig det
blir gjort noe med dekket i år.
4. Årsmøte.
Årsmøte ble avholdt på Fjellvang 4. april – 07 med 62 stemmeberettige til stede.
Takk for servering.
5. Økonomi.
Regnskapet for 2007 viser et overskudd på kr103.000. Sammen med tidligere avsetninger
gir det veglaget en god økonomisk handlefrihet og buffer ved uønskede hendelser.
20 medlemmer har kjøpt familiekort.
Forsikring mot underslag og uhell/ulykker på tredjeperson pga veien er tegnet.
6. Medlemskap.
Det er nå registrert 139 medlemmer i veglaget.
7. Arbeidsoppgaver fremover.
Nordre bru over Simlar blir skifet ut med kulvert i -08. De to øvrige fra -09.
Skilt 50 Km/t og Privat bomvei, avgift blir satt opp ved bommen.
Støtte til forebyggende tiltak fra Naturskadefondet undersøkes av styret.
Sandsetdalen 01.02.2008
Styret

