Innspill av saker til årsmøte 2022 Veglaget PRE
Roeområdet hytteeierforening melder inn følgende saker som ønskes behandlet på årsmøtet 2022:
1. Behandling av styrets arbeidsplan
Hytteierforeningen fremmer følgende til avstemming:
Behandling av vegstyrets arbeidsplan utsettes til etter at punkt 3B ,4A,B og C i
hytteeierforeningens innspill er behandlet.
2. Brøyteapp
Vegstyret har informert om at de vil benytte en brøyteapp. Hytteierforeningen har følgende
spørsmål til dette,som vi ønsker svar på ifm årsmøtet.
•
•
•
•

Hva er bakgrunn for at veistyret ønsker å benytte denne appen?
Hva er kostnaden for å benytte appen og hvordan er disse kostnadene tenkt dekket
inn?
Hvilket mandat har styret til å godkjenne disse kostnadene?
Ber om at styret redegjør for hvilken besparelse veglaget kan regne med, og
eventuell hva vi kan forvente av prisreduksjon på brøyting.

Utfra styrets redegjørelse på ovennevnte spørsmål,ønsker vi tatt opp til avsteming
følgende:
A: Ønsker årsmøte at veistyret skal knytte seg til denne appen?

3. Informasjon fra veglaget:
Vi registrerer at informasjonsflyten fra veglaget ikke har blitt noe bedre gjennom 2021.
•
•

Informasjon som ligger på Vegglifjell.no er mangelfull og lite oppdatert
Det sendes ikke ut informasjon om styrearbeidet som tidligere vedtatt.

A: Hvordan tenker styret å etterleve tidligere vedtak og bedre informasjonsflyten?
B: Hytteeierforeningen ønsker at styret må få inn i sin arbeidsplan om hvordan de tenker å
jobbe med dette.
4. Kamerabom ved Eide:
Hytteeierforeningen har tidligere foreslått å sette opp elektronisk bom ved Eide.Det ble ikke
flertall for det i 2021 pga kostnadene.Vi har nå sett på en annen løsning for en bom.Vi har
vært i kontakt med Norgesbom som leverer løsninger for kamerabom.Dette vil være en mye
rimeligere løsning å etablere.
Vi har mottatt tilbud fra Norgesbom på en slik løsning.
Komplett montert inkl mva er 62.400,Vi har også innhentet pris fra E-verket for fremføring av strøm.

Pris for dette er ca.60.000,- Denne prisen kan reduseres ved noe egeninnsats/dugnad til
graving til bomfundament og strømstolper.
Hytteeierforeningen kan være villig til å være med å diskutere muligheter for å bidra til
finansiering.
Roeområdet hytteierforening innstiller på at følgende tas opp til avstemming på årsmøtet:
A: Styret gis mandat til å sette sammen en hurtigarbeidene arbeidsgruppe for å jobbe
videre med en bomløsning.Arbeidsgruppen skal bestå av representanter fra
styret,grunneiere og hytteeiere.
B: Arbeidsgruppen gis følgende mandat:
I samarbeid med Norgesbom og E-verket bli enige om forslag til teknisk løsning
for ny bom ved Eide
I samarbeid med Norgesbom og E-verket komme frem til et endelig
kostnadsoverslag
Ta frem forslag til finansiering av bomløsning
Arbeidsgruppen skal legge frem forslagene,samt innstilling til vedtak for
veistyret innen 31/5-2022.
C: Årsmøte gir styret mandat til å godkjenne forslagene fra arbeidsgruppen,samt og inngå
kontrakt med Norgesbom og E-verket,samt starte arbeidet med innstalasjon av ny bom ved
Eide.
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