SANDSETDALEN VEGLAG
ÅRSMELDING 2012.
1. Styresammensetning.
Per Burud, styreleder (valgt som styremedlem i 2 år)
Thomas Lurås, nestleder
Bjørn Are Tveiti (valgt som styremedlem i 2 år)
Stein Inge Bjørnerud (valgt som styremedlem i 2 år)
Terje Sjøvik
Jan Gunnar Hammer (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 et møte og behandlet ca 15 saker. Styret har i hele perioden hatt god kontakt på mail.
3. Vedlikehold.
Arbeidet med å fjerne steinene som skaper problemer for biler, og ikke minst for brøytebilen, er en
kontinuerlig prosess. Ordningen med en haug grus på parkeringsplassen ved Hegge som kan brukes
til vedlikehold av veien på privat initiativ har fungert bra og bør videreføres. Styret oppfordrer
medlemmene til å følge opp dette. Det er lettere å tette små hull enn store! Mye regn sommer og høst
gjorde at resten av grusen ble lagt ut på høsten av hensyn til vintervedlikeholdet.
Problemene ved Fløytestølbekken fortsatte i 2012. Det er nå to stikkrenner til avlastning ved stor
vannføring. Det er et problem at selve veigrøfta ikke fungerer ved avkjøringen til hyttefeltet. Styret ser
ikke dette som veglagets ansvar å ordne opp med.
Det er lagt ned varmekabler i de mest utsatte stikkrennene. Det fungerer bra.
Av 131 medlemmer i veglaget møtte ca 40 stk opp på dugnad 26. mai. 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. I tillegg ble veien gruset på de verste stedene.
Også i 2012 skapte barfrost problemer med køyving. Det ble kjøpt inn og lagt ut flere varmekabler.
Ansvarsforholdet og dermed vedlikeholdet av veien fra hovedveien, forbi bussgarasjen og fram til
bombua er nå avklart. Det er fylkeskommunens ansvar.
4. Årsmøte.
Ordinært årsmøte ble avholdt på Fjellvang Grendehus onsdag 4. april med 28 medlemmer tilstede.
Det vises til egen protokoll fra møtet.
5. Økonomi.
Regnskapet viser et driftsresultat på kr. 106.835,42 (overskudd).
Overskuddet skyldes i at det i 2012 ble brukt minimalt til sommevedlikehold. Styret har vært opptatt av
å bygge opp en egenkapital etter ønske fra årsmøtene da vintervedlikeholdet de senere årene har
vært kostbart.
Gebyret er kr 50,- for enkeltpasseringer.
128 medlemmer har betalt sin kontingent. Det er solgt 32 familiekort, og inntektene fra
bommen var kr 52.270,-.
6. Arbeidsoppgaver framover.
Nytt styre må vedta budsjett for 2013.

Det er fortsatt behov for egeninnsats. Dugnaden er derfor viktig for vedlikeholdet av veien. Ut fra
erfaringene i 2012 vil det på dugnaden 2013 bli brukt en større innsats på å gruse deler av veien.

Sandsetdalen mars 2013.
Styret.

