
Sameiet Persbu - Høybuli/Persbuhaugen - Roe/Eide vegen 

Årsmelding for året 2021 

 

 

 

 

Styret har bestått av: 

Roy N. Wetterstad vara Odd Grinderud - Hytteeier i Nore 

Erling Haslerud vara Jon Cato Landsverk - Hytteeier i Rollag 

Ulrik Hoff vara Per Westerlund - Medeier Persbuveien 

Alf Vegard Nymoen vara Per Westerlund - Medeier Høybuli/Persbuhaugen 

Torstein G. Vikan vara Egil Vetle Eide - Medeier Eide – Rollag/Nore grense 

 

Leder: Ulrik Hoff 

Kasserer: Erling Haslerud 

 

Revisor 

Øystein Morten - Medeier           Vara: Anne Guri Rustgaard 

Øyvind Slevigen - Hytteeier 

 
 

Valgnemnd 

Hans G Kristensen - Hytteeier 

Lars Terje Bekkeseth - Medeier 

 

 

 

• Det er avholdt 5 styremøter i 2021. Det er behandlet 42 saker. 

 Den store saken dette året er opprusting av vegstykket Rollag grense til Roe seter. 

Dette ble vedtatt på årsmøtet i 2021.  Hytteeierne på Noresiden skulle betale for 

dette. Ulrik Hoff, Torstein Vikan og Egil Eide jr satt i vegkomiteen.Etter en rettet 

utlysning til 4 entreprenører kom det inn 2 tilbud. Av de 2 kom Nore Fjelldrift best 

ut. De startet med utbedringen i starten av august måned og var for det meste ferdig 

i siste halvdel av august. Hele jobben kom på ca kr. 1.140.000.- og ble overlevert i 

henhold til tilbud og budsjett. Styret har brukt oppsparte midler for å dekke inn 

differansen mellom det hytteeierne bidro med og totalkostnaden.  

 

• Brøyteording 2021 – 2022 for parsellen Rollag grense til søre Myran seter. Det ble 

sendt ut tilbud om brøyting til 3 entreprenører. En entreprenør leverte inn tilbud. 

Etter ett forhandlingsmøte ble prisen for hele jobben satt. Vi i styret og 

hytteeierforeningen synes dette ble kostbart. Vi inkluderer derfor denne 

strekningen i årets anbudsrunde og løfter ikke de avtalte opsjonene før 

alternativene er kjent.  

• Styrets leder fikk i oktober 2021 invitasjon fra en gruppe brøytere på fjellet for å 

diskutere en ny ordning for å lette på trykket for det enkelte brøytemannskapet ved 

utfordrende forhold  i fjellet. Flere veiforeninger i fjellet hadde allerede gått for 

denne ordningen.( En app hvor hytteeierne registrerer når de kommer og når de 

drar fra hyttene). For at vi skulle ha mulighet til å skaffe oss brøytere i de nærmeste 

årene mente styrets leder at vi burde bli med på denne ordningen. Avtale med 

Hyttetjenester er  nå etablert og tatt i bruk  

• Det er pr i dag 353 brukere og medeiere på Rollag-siden og 88 brukere og medeiere på 

Nore- siden. 
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Sommervedlikehold Eide - Rollag grense 

I året som har gått er det ikke blitt gruset. Det er byttet ei stikkrenne ved Fallet. Veien er 

imidlertid skrapet og veiskuldrene rensket ved siden av den store utbedringen fra Rollag 

grense til Roe seter.   

 

 

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 2021/2022 har hittil vært lite krevende. 

 
 

  Veglagets økonomifunksjon 

  Veglagets økonomifunksjon føres fremdeles av Økonomi-fokus AS. 
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