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Jonny Myran              vara Egil Eide                           - Medeier Eide – Rollag/Nore grense 

 

Leder:    Ulrik Hoff 

Kasserer:   Bjørn Schei 

 

Revisor   

Øystein Morten  - Medeier 

Øyvind Slevigen  - Hytteeier  

 

 

Valgnemnd 

Øyvind Nilsen                        - Hytteeier 

Anne Guri Rustgaard  - Medeier 

 

 

 

 

• Det er avholdt 6 styremøter i 2019. Det er behandlet 43 saker.  

• Det har også vært ett grunneiermøte med grunneierne langs Roevegen, samt diverse 

møter med bl.a. Vegglifjellveien og Nore Fjelldrift.  

• Det er pr i dag 322 brukere og medeiere på Rollag-siden og 85 brukere og medeiere på 

Nore- siden.  

• Veglaget har sammen med grunneierne sjekket ut prisene for å installere en automatisk 

bom ved Eide. Prisen ligger på ca kr. 400.000.- + mva ferdig montert. Styret har 

vurdert at dette er for mye å investere for vårt veilag, mht forventede inntekter. 

Grunneierne har ikke kunnet bidra med delfinansiering som antydet på fjorårets 

årsmøte. 

• Styret i veglaget sammen med grunneierne i Nore fikk taksert vegen av Viken skog for 

å ruste opp vegen til skogsbilveg klasse 4 med mulig helårsdrift. Dersom alle 

utbedringspunkter skal gjøres, er det stipulert til kr.2.500.000.- + mva. Grunneierne 

besluttet i grunneiermøtet 20. september 2019 at de ikke ville ruste opp vegen. På 

denne basis vil styret ikke ruste opp vegen, veien drives derfor videre som en ren 

sommer skogsbilvei med eget underregnskap. 

 

 

Sommervedlikehold Eide - Rollag grense 

I året som har gått er det blitt gruset en del samt at vi i samarbeid med Nore Fjelldrift rustet 

opp vegparsellen over myra ved Roe seter. Dette som del av klargjøring for overtakelse av 

vinterbrøyting. Ellers er veien skrapet og veiskuldrene kantslått. 
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Sommer og vintervedlikehold Vegglifjellvegen – Nore og Uvdal grense: 

Ny avtale med Vegglifjellvegen veglag SA er inngått med tilbakevirkende kraft fra og med 1. 

januar 2019. 

 

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. Ellers ble 

det gjort kantslått langs flere av vegene i veglaget på Rollagsiden. 

 

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. 

Veglaget ønsker derfor å løfte begge opsjoner slik at vi har avtale videre med 

Entreprenørservice fram til og med sesongen 2021/2022 

 

 

Styret 

 

 


