SANDSETDALEN VEGLAG
ÅRSMELDING 2011.
1. Styresammensetning.
Per Burud, styreleder
Thomas Lurås, nestleder (valgt som styremedlem i 2 år)
Bjørn Are Tveiti
Stein Inge Bjørnerud
Terje Sjøvik (valgt som styremedlem for 2 år)
Trond Valø (valgt som varamedlem for 1 år)
Petter Kongsgården (valgt som varamedlem for 1 år)
Valgt revisor: Ståle Nyhus
Valgkomité: Tore Lien, Knut Hagen og Asbjørn Fusche.
2. Styrearbeid.
Styret har hatt tre møter og behandlet ca 20 saker. Et av møtene ble avviklet som en befaring av veien
før vinteren. Styret har i hele perioden hatt god kontakt på mail.
3. Vedlikehold.
Det forekommer dessverre noe sniking. Det har bl.a. medført at hjørnekassa på baksiden av bombua
er delvis ødelagt. Det bør legges en fysisk hindring bak bua for å unngå at noen bruker baksiden som
adkomstvei. Ut over dette vurderer styret det likevel slik at det ikke vil bli iverksatt spesielle tiltak mot
sniking.
De store steinene som skapte problemer for biler, og ikke minst for brøytebilen, er nå fjernet. Det tok
litt tid i sommer før vi fikk gruset veien. Årsaken til det var mangel på penger. Ekstrabevilgningen fra
Tinn kommune ble ikke overført før i august. Det ligger nå en stor haug med grus på
parkeringsplassen ved Hegge som kan brukes til vedlikehold av veien på privat initiativ slik årsmøtet
ønsket. Styret oppfordrer medlemmene til å følge opp dette. Det er lettere å tette små hull enn store!
Arbeidet med de tre broene er avsluttet. Problemene ved Fløytestølbekken bør nå være historie.
Dimensjonen på rørene er økt og i tillegg er det en stikkrenne til avlastning ved stor vannføring. Den
store steinen i Simlaråe som har skapt problemer er nå fjernet slik at vannet formodentlig igjen følger
sitt opprinnelige løp.
Bruene over Simlaråe er ferdige og det er ryddet opp rundt disse. Arbeidet har tatt noe tid, men det er
viktig at ting får satt seg før man ferdigstiller. Det er satt opp stabbesteiner på begge bruene både for å
hindre utforkjøringer og at biler ikke kjører for langt ut på sidene.
Bekken midt på plassen ved Kongsbergseter har skapt problemer. Bekkeløpet er nå endret slik at
bekken går rett ned i Gravdøl. Det er lagt ned nytt rør med større dimensjon under veien, da det gamle
var delvis ødelagt. Videre er stikkrenna nederst på plassen renset, og bekkeløpet på nedsiden er
gravd større og dypere.
Det er lagt ned varmekabler i de mest utsatte stikkrennene.
Av 131 medlemmer i veglaget møtte ca 30 stk opp på dugnad 11. juni. Takk til de som
deltok. Som vanlig besto arbeidet i hovedsak av å rense opp stikkrenner og utbedre veigrøften der det
var nødvendig, samt renske opp i kratt og kjerr.
Veien var i slutten av november etter styrets skjønn i god stand.
4. Årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt på Fjellvang Grendehus lørdag 22. januar med ca 50 personer
tilstede som representerte 31 medlemmer. Med godkjente fullmakter var det 46 stemmeberettigete.

Årsaken til møtet var den strenge vinteren og de problemene det medførte for vedlikeholdet av veien.
Det vises til egen protokoll fra møtet omfordelt på det ordinære årsmøtet.
Ordinært årsmøte ble avholdt på Fjellvang Grendehus onsdag 20. april med 37 medlemmer tilstede.
Det vises til egen protokoll fra møtet.
5. Økonomi.
Regnskapet viser et driftsresultat på kr 24.166,99. Overskuddet skyldes i hovedsak dobbel
medlemskontingent og ekstraordinær støtte fra Tinn kommune på kr 100.000,-. Den ekstraordinære
værsituasjonen sist vinter viser behovet for å opparbeide egenkapital.
Gebyret er kr 50,- for enkeltpasseringer.
128 medlemmer har betalt sin kontingent. Det er solgt 30 familiekort, og inntektene fra
bommen var kr 43.053,-.
6. Arbeidsoppgaver framover.
Nytt styre må vedta budsjett for 2012.
Ansvarsforholdet og dermed vedlikeholdet av veien fra hovedveien, forbi bussgarasjen og fram til
bombua må avklares. Det har i år medført at ingen har påtatt seg brøyteansvaret. Verken kommunen
eller fylkeskommunen vedkjenner seg eierskapet.
Det er fortsatt behov for egeninnsats.

Sandsetdalen mars 2012.
Styret.

