
Innkomne saker til årsmøtet 30. mars 2021 

Innkommen sak fra Bjørn Thue: Roe - Eide 

 
Det skal diskuteres / vedtas om en oppgradering av veistykket fra Roe seter til Eide skal finne 
sted og hvilken standard en slik vei skal ha. 

1. Vi ber om at dette ikke blir å vedta da de fleste hytteeiere er sterkt i mot dette. 
2. Det blir ikke mulig å ta stilling til en slik veioppgradering uten at en fast pris 

foreligger. 
3. Hvor mange hytteeiere vil måtte være med for å bekoste en oppgradering? 
4. Hva med grunneiere, er disse med hva gjelder å betale for en eventuell 

oppgradering? 
En begrunnelse for å oppgradere veien nordover er av sikkerhetsmessige grunner. Skulle 
veien bli umulig å kjøre sydover og ut mot Veggli så skulle dette gi en alternativ 
utkjøringsvei. Vi finner dette helt unødvendig og sannsynligvis svært kostbart. Vi ber derfor 
Styret i Veglaget PRE ikke å vedta en oppgradering av veien her. 
___________________________________________________________________ 
  
Geir-Olav Myrann 
Ingeborg Bøch Myrann: Roe - Eide 
 
Sak 1: Krav om fortsatt frivillighet til å være med på oppgradering av veien og brøyting 
mellom Nore/Rollag grense - Roe. 
 
Sak 2: Innspill til Arbeidsplan 2021. Nei til oppgradering og brøyting av veistrekningen Roe-

Eide. 

 

John og Hilde Krahn: Roe - Eide 

Vi ønsker at følgende blir opplyst av Styret i Veglaget på Årsmøtet før en oppgradering av 
veien kommer til avstemming: 
 
1. Hvor mange hytteeiere ønsker en oppgradering av veien og hvor mange av disse er 

    grunneiere? 
2.       Hvor mange skal være med på å bekoste en slik oppgradering. 
3.       Skal alle grunneiere og som eventuelt av yrkesmessige årsaker har interesse av en økt 
          veistandard, men som ikke har hytte på Nore siden, være med å betale? 
4.       Uten at det foreligger en eksakt pris på hva en oppgradering av veien vil koste er det 
          umulig for de berørte parter å ta stilling til dette forslaget. 
5.      Det vil utvilsomt medføre økte brøyteutgifter skal veien fra Roe Seter til Eide holdes 
         åpen om vinteren og for de hytteeiere som aldri blir å bruke dette veistykke føles det  
         helt urimelig å skulle betale for dette. 
___________________________________________________________________________ 

 

 



Bjørn Schei: Roe - Eide 

Hei! 
Til styret i veilaget v/Ulrik Hoff. 
Det ønskes å fremme følgende forslag til årsmøtet: 
 
1 
Oppgradering av Roeveien fra Roe seter (Bom) og ned til Eide for at veien skal bli kjørbar 
vinterstid utføres ikke da jeg ikke kan se nødvendigheten av dette samtidig med at både 
oppgraderingen og vinterbrøytingen vil bli for dyr i forhold til den nytten hytteeierne får 
igjen. Veien vinterbrøytes ikke. 
 
2 
Evt. oppgradering ska ikke bare bekostes av hytteeierne på Noresiden da dette er en vei som 
også om sommeren er en gjennomgangsvei som benyttes av både turister samt øvrige hytter 
i veilaget. 
 
3 
Bom ved Eide foreslås utgår da jeg ikke kan se at det er økonomisk forsvarlig ut fra den 
trafikken som veien idag har. 
 
For at hytteeierne skal få bedre informasjon om hvilke saker styret arbeider med så foreslår 
jeg følgende forslag til årsmøtet: 
 
Styrets arbeid 
 
1. 
Kopi av alle styremøteprotokoller kunngjøres på Vegglifjell.no 
 
2. 
Kopi av alle andre møteprotokoller/protokoller som styret i veilaget inngår skal kunngjøres 
på Vegglifjell.no. Dette gjelder både brøytekontrakter samt andre kontrakter som inngås 
med entreprenører mm.. 
 
3. 
Alle takster mm som innhentes av styret slik som takst fra Løvenskjold for utbedring av 
Roeveien samt evt. innhentede uttalelser fra advokat mm slik som rapport fra advokatene 
Felland og Kleven  kunngjøres på Vegglifjell.no slik at hytteeierne får bedre mulighet til å 
sette seg inn i de saker som styret behandler. 
 
Rollag grense - Roe 
 
Det framgår av brevet at Nore Fjelldrift vil ha ansvaret for brøyting av Roeveien  vinteren 
2020/2021 
Undertegnede mottok i mail av 28.12.2020 faktura på kr. 5.168,- for snøbrøyting Roe sone 1 
uten at jeg vet hva det innebærer. 
Det kan opplyses at jeg høsten 2019 betalte kr. 2.841, for vinterbrøyting for 2019/2020. 
Dette tilsvarer en økning på kr. 2.327,- som tilsvarer en økning på 81,9 % på 1 år. Hvorfor? 



Det kan opplyses at fakturaen ikke er betalt da jeg parkerer ved Dalsethaugen og går på ski 
innover da jeg synes at faktura på kr. 5.168,- for bare snøbrøyting er alt for høyt beløp i 
tillegg til de kr. 1.720,- jeg har betalt til Veilaget. 
 
Mine spørsmål er da: 
1.Det bes om å få kopi av vedtak/styremøtevedtak på hva styret har sagt/godkjent om hva 
Nore Fjelldrift har fått tillatelse til å sende ut av fakturaer for til hytteeiere på Noresiden. 
 
2.Det forespørres om styret har sagt noe om/vedtatt noe om det er frivillig om hytteeierne 
betaler fakturaen eller ikke.så lenge de ikke bruker veien vinterstid. 
 
3.Ellers så reageres det sterkt på at det i brevet framkommer at finansiering av utbedringene 
av Roeveien vik skje ved at det INNDRIVES kr. 16.500,- fra de hytteeiere på NORE-siden som 
tidligere ikke har betalt for oppgradering av veien. 
Det framgår også at styret planlegger å sende ut faktura som dekker beløpet med en 
halvpart med forfall 20.02.2021 og resterende halvpart 01.06.2021. 
Vedtak i styret/styremøtereferat på ovennevnte vedtak ønskes tilsendt snarest. 
Hvis ikke så ansees ovennevnte som ikke vedtatt av styret. 
 
4.Det er tidligere i flere styremøtevedtak vedtatt at styret IKKE SKAL overta veien for 
vinterbrøyting før veien er satt i slik stand at styret vil og kan overta veien. Dette skulle 
skjedd i 2020 før denne vintersesongen, men det ble ikke gjort da veien ikke ble utbedret av 
Nore Fjelldrift. 
Det forventes derfor at det ikke blir utsendt noen fakturaer for oppgradering av veien før 
forslag om dette er behandlet og evt godkjent av årsmøtet 2021 og samtidig ikke før veien er 
godkjent og overtatt av veistyret og klar for vinterbrøyting. 
 
Forslag om ovennevnte sendes styret for årsmøtebehandling. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
  
 


