Informasjon og juleønsker fra styret
Styret avholdt styremøte 19. november. Møtet var lagt opp som en befaring av veien hvor status
og synspunkt på forbedringer og reparasjoner var temaene. Oppstarten var ved bombua og
deretter stans på utsatte steder fram til Kongsbergseter. Styret ønsker med denne informasjonen
å redegjøre for det arbeidet som er utført i løpet av sommeren og høsten.
Det forekommer dessverre en del sniking. Det har bl.a. medført at hjørnekassa på baksiden av
bombua er delvis ødelagt. Styret vurderer det slik at det ikke vil bli iverksatt spesielle tiltak mot
sniking. Styret vil likevel oppfordre medlemmene til lojalt å slutte opp om de vedtektene som
gjelder. Veglaget trenger penger for å opprettholde et godt veitilbud så vel sommer som vinter.
De store steinene som etter hvert skapte problemer for biler, og ikke minst for brøytebilen, er nå
fjernet. En av disse står nå med sin rødmalte topp som et minnemonument i veikanten. 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 arbeidet er bekostet av en hytteeier. Det er lagt ned nytt rør
med større dimensjon under veien. Det gamle var delvis ødelagt. Videre er stikkrenna nederst på
plassen renset, og bekkeløpet på nedsiden er gravd større og dypere.
Etter styret skjønn er veien nå i meget bra stand og den bør være godt forberedt til en ny vinter.
Det er lagt ned varmekabler i de mest utsatte stikkrennene. Styret ser gjerne at det kommer en
halv meter snø før kulda setter inn for alvor.
Styret er enige om at får vi en ny vinter som den forrige må veien høyst sannsynlig stenges.
Styret finner ikke å kunne fortsette med å pålegge medlemmene ekstra kontingent. Vi får håpe at
arbeidet som er utført, og nedlegging av varmekabler i de mest kritiske stikkrennene, vil sette oss
i stand til å ha en vinteråpen vei også i år. Styret vurderer tiltak som kan iverksettes dersom det
blir nødvendig å stenge. Styret ønsker også å rette en stor takk til den jobben Nils Lauluten og
Gaute Midtbøen gjør for at vi skal ha en så god vei som mulig sommer som vinter.
Det går mot jul og styret i veglaget har et felles juleønske for den: Vi ønsker at vinteren skal bli en
normal vinter, rikelig med snø, ikke for kaldt og vinteråpen vei slik at både medlemmene i
veglaget og andre kan få stor glede av Sandsetdalen og fjellet i vinter. Selv synes ikke styret at
dette ønsket er mer enn det veglaget og brukerne av veien fortjener og som bør oppfylles etter
fjorårets strabaser!
På vegne av styret ønsker jeg alle veglagets medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år med
mange flotte dager og opplevelser i Sandsetdalen.
Per Burud, styreleder

