SANDSETDALEN VEGLAG
ÅRSMELDING 2013.
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 i 2 år)
Jan Gunnar Hammer (valgt som varamedlem for 1 år)
Petter Kongsgården (valgt som varamedlem for 1 år)
Valgt revisor: Anne Brit Hagen
Valgkomité: Tore Lien (leder), Knut Hagen og Asbjørn Fusche.
2. Styrearbeid.
Styret har i perioden hatt fem møter og hyppig kontakt pr. mail. Hovedsaken for styret har vært å lage en plan
oppgradering og utbedring av veien og kostnadene forbundet med dette slik det ble vedtatt på årsmøtet 2013. Det
vises i så måte til eget saksframlegg og forslag vedlagt beretningen. Styret har i dette arbeidet hatt stor hjelp fra
Tore Lien som har bistått styret som rådgiver. Styret retter en stor takk til Tore for dette. Øvrige saker har vært
flomskadene vår/sommer, vedlikeholdsaker og eierforholdet av veien fra hovedveien og fram til bombua.
3. Vedlikehold.
Sommervedlikeholdet er et problem. Det er rett og slett ikke penger til utbedringer, kun til litt flikking på de verste
stedene. Ordningen med en haug grus på parkeringsplassen ved Hegge som kan brukes til vedlikehold av veien
på privat initiativ bør videreføres. Mye regn sommer og høst gjorde at resten av grusen ble lagt ut senhøstes av
hensyn til vintervedlikeholdet.
Problemene ved Fløytestølbekken fortsatte i 2013. Det er nå to store og en liten stikkrenne til avlastning ved stor
vannføring. I tillegg er selve veibanen er hevet over disse slik at vann formodentlig ikke vil ta med seg veien ved
ekstrem stor vannføring. Videre er det lagt ned ny og større stikkrenne ved Myrputt og en ny ved Finntopp.
Varmekabler fungerer bra i de mest utsatte stikkrennene. Det har ikke vært behov for disse vinteren 2013/2014.
Så langt har heller ikke kjøving vært noe problem.
Ca. 40 stk møtte opp på dugnad 8. mai. Styret takker de som deltok. Hovedoppgaven denne gangen var grusing.
Veien var svært hullete. En våt og fuktig sommer gjorde sitt til at veien ganske snart var like ille. Denne typen
arbeid er nærmest et Sisyfosarbeid, noe som understreker behovet for en skikkelig oppgradering av veien.
Ansvarsforholdet og dermed vedlikeholdet av veien fra hovedveien, forbi bussgarasjen og fram til bombua ser nå
ut til å være avklart. Fylkeskommunen tar på seg ansvaret til «eierforhold og ansvarsforhold er endelig avklart».
Det vil sannsynligvis skje til sommeren
4. Årsmøte.
Ordinært årsmøte ble avholdt på Fjellvang Grendehus onsdag 27. mars med 36 stemmeberettigete medlemmer
tilstede. Det vises til egen protokoll fra møtet.
5. Økonomi.
Regnskapet viser et negativt resultat på kr 151.726,91. Det skyldes i hovedsak ekstrakostnader på stikkrenner og
nytt pålagt kortsystem i bommen. Dette ble dekket inn av egenkapitalen som ved årsskiftet dermed er redusert til
kr 6.319,45.
125 medlemmer har betalt sin kontingent. Det er solgt 31 familiekort. Inntektene fra
bommen var kr 47.828,-. Gebyret er kr 50,- for enkeltpasseringer.
Styret har iverksatt arbeid med å oppgradere medlemslisten. Det er svært vanskelig til enhver tid å vite hvem som
er medlemmer og som dermed er forpliktet til å betale. Vi minner om at ved overtakelsen av veien kunne ikke
kommunen gi oss en sikker oversikt over dette.
6. Arbeidsoppgaver framover.
Nytt styre må vedta budsjett for 2014.
Det er fortsatt behov for egeninnsats. Dugnaden er derfor viktig for vedlikeholdet av veien. Rensing av stikkrenner
og rydding av kratt og trær langs veien er alltid aktuelle oppgaver. Det gjøres oppmerksom på at
Sandsetdalvegen har 87 stikkrenner med stort og smått!
Sandsetdalen mars 2014.
Styret.

