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Styret har bestått av: 

Roy N. Wetterstad vara Odd Grinderud - Hytteeier i Nore 

Erling Haslerud vara Jon Cato Landsverk - Hytteeier i Rollag 

Ulrik Hoff  - Medeier Persbuveien 

Bente Grønvold vara Ole Øyvind Tveiten - Medeier Høybuli/Persbuhaugen 

Torstein G. Vikan vara Jonny Myran - Medeier Eide – Rollag/Nore grense 

 

Leder: Ulrik Hoff 

Kasserer: Erling Haslerud 

 

Revisor 

Øystein Morten - Medeier 

Øyvind Slevigen - Hytteeier 

 
 

Valgnemnd 

Øyvind Nilsen - Hytteeier 

Jonny Myran - Medeier 

 

 

 

• Det er avholdt 6 styremøter i 2020. Det er behandlet 38 saker. 

• Det har vært møter med bl.a. Vegglifjellveien og Nore Fjelldrift. 

• Det er pr i dag 324 brukere og medeiere på Rollag-siden og 83 brukere og medeiere på 

Nore- siden. 

• Veglaget har tatt kontakt med Nore og Uvdal kommune v/Målfrid Toeneiet samt 

Numedalslaugens Brukseierforening ved daglig leder Nils R.Sporan for å få 

vurderinger i forhold til utbedring og tilskudd for ny bru over Teigsåa samt 

utbedringer av veipunkter langs vegparsellen Roe - Eide  Vi har bedt om en 

prisvurdering fra Nore Bygg.   

  
 

Sommervedlikehold Eide - Rollag grense 

I året som har gått er det ikke blitt gruset. Veien er imidlertid skrapet og veiskuldrene 

rensket, samt at det er gjort en større ryddejobb langs nedre del av veinettet pga. tung snø 

i romjula. Dette for at det skulle være mulig å holde vegen oppe.  

Styret har startet prosessen i hht siste årsmøtevedtak for å oppgradere veien fra Nore 

grense til Søre Myran seter. Oppgraderingen er planlagt utført sommeren 2021. Kontrakt er 

pr i dag ikke avtalt med utførende entrepenør.  

 

Styret har fulgt opp årsmøtevedtaket i 2020 om utbedring av Roevegen.  Fase 1 av 

strekningen er planlagt gjennomført sommeren 2021. Fase 2  arbeides det videre med i 

henhold til årsmøtevedtaket.
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Sommervedlikehold på veinettet på Rollag siden 

Her er det lagt på mange lass med 0 – 30. Til sammen ble det lagt på ca 800 tonn.   

 

Brøyting av veinettet på Rollagsiden 

Det ble sommeren 2017 innhentet tilbud på brøyting for hele vårt område på Rollag - siden  for 

perioden 2017-2018 fram til og med sesongen 2019 – 2020 med opsjon på to sesonger til. Det 

var Entreprenørservice AS v/Bjørnar Hagen som fikk brøyting og vedlikehold av vegnettet. 

Styret har vært fornøyd med det arbeidet som Entreprenørservice A/S har utført og opsjonene 

er derfor bekreftet slik at kontrakten løper ut sessongen 2021/2022.  

Vintersesongen 2019/2020 var svært krevende hva gjelder mengde snø, vindvær og mildvær. 

Dette gjorde at det ble svært mange ekstraturer utover de 30 som ligger i kontrakten. 

 
 

  Veglagets økonomifunksjon 

  Veglagets økonomifunksjon er lagt om som godkjent i siste årsmøte. Regnskapet føres fremdeles av  

  Økonomi-fokus AS. 
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