
  Referat fra styremøte i veilaget Persbu-Høybuli-Roe-Eide 

 

 

 

Sted: Lampeland hotell 05.09.2017 kl. 18.00 

 

Tilstede: 

Hans Steinar Staaland 

Bente Anita Grønvold 

Jonny Myran 

Jon Cato Landsverk 

Bjørn Schei 

 

Styreleder Hans Steinar Staaland hadde innkallt til styremøte og han ledet møte 

og skulle skrive referat, men det ble dessverre ikke gjort pga. sykdom og av at 

han senere gikk av som styreleder i desember 2017. 

 

Referatet er derfor idag 04.02.2018 forsøkt skrevet slik som jeg husker møtet. 

 

Følgende saker ble behandlet iht innkallingen: 

 

1. Nytt brøyteanbud 2017/18, 2018/19, 2019/20  pluss opsjon for ytterligere 2 

år. 

Anbudet ble sendt ut av styreleder med anbudsfrist 25.05.2017. Det var på 

forhånd bestemt at anbudet skulle sendes ut til ca. 6 anbydere og at det skulle 

averteres både på Numedalsnett, vegglifjell.no og Laagendalsposten. Det er i 

etterkant uvisst hvem det ble sendt til og om det ble avertert. 

Det innkom innen fristen kun anbud fra Bjørnar Hagen som var undertegnet 

men ikke datert. 

Brøyter opplyste på tlf 05.09.2017 til kasserer at styreleder muntlig har 

godkjent anbudet men han har ikke fått noe skriftlig undertegnet 

tilbakemelding. Anbudet er pr. idag ikke datert og undertegnet av begge parter. 

 

Vedtak: Det ble bestemt at styreleder skulle snakke med brøyter om anbudet, 

antall km på Persbuområdet og avklare om hyttene på Rennemogen er med i 

anbudet.  

PS: Dette ble ikke gjort etter hva som erfares, og kasserer har senere avklart 

med brøyter at brøyting inn til hyttene på Rennemogen ikke er med i anbudet. 

Innkommet anbud omfatter derfor de samme områdene som sesongen 2016/17. 

 

 

 



 

2. Status vedlikehold: 

Veien opp fra Eide til Roe synes i bra stand opplyses. 

Det samme kan sies om de andre veiene i veilaget, selv om det er mye slitasje 

på Roeveien i forbindelse med utbyggingen av Dalsetkollen. 

Dalset Utvikling AS har sagt at de skal sette istand veien etter at veiarbeidene 

inne på feltet er ferdig. 

Det forventes at det blir gjort våren 2018 og må følges opp. 

 

3. Økonomi status. 

Kasserer redegjorde for økonomien for veilaget samlet som er bra. Alle 

regninger er betalt. 

Fakturering for sesongen 2017/18 begynner i november. 

 

4. Oppdatering av Brønnøysundregisteret: 

Styreleder skulle innhente underskrifter på årsmøtereferatet og så levere dette til 

regnskapsfører som skulle videresende til Brønnøysundregisteret for å få 

oppdatert riktige opplysninger om styresammensetning. 

Dette er pr. idag 04.02.2018 ennå ikke gjort, men vil bli gjort i forbindelse med 

nytt årsmøte i mars 2018. 

 

5. Annleggsbidrag ved utbygging av nye hyttefelt. 

Det blir innkrevd annleggsbidrag ved tømmerhogst og det samme bør også 

gjelde ved utbygging av nye hyttefelt hvor veiene blir ekstra utsatt/slitt ved 

kjøring av tunge annleggsmaskiner/trailere m/hengere. 

Det ble foreslått en sum på ca. kr.5-12.500,- pr tomt som skal bygges ut av 

utbygger for ekstra slitasje av veien på lik linje med tømmerhogsten. 

 

Vedtak: Styreleder tar kontakt med Dalset Utvikling AS og snakke med dem og 

prøve å komme fram til en pris for den ekstra veislitasje som oppstår pga stor 

belastning av annleggsmaskiner på lik linje som det er for tømmertransport. 

PS: Det bemerkes i etterkant at det sannsynligvis ikke har vært et slik møte. 

 

6. Vinterbrøyting av veien fra Eide og opp til Dalsetkollen. 

Det vises til brev fra grunneiermøte for Roeveien datert 31.03.2017 hvor det 

settes betingelser for at veien skal kunne vinterbrøytes. Deriblant at Letmolie 

skulle kontaktes som fagmann for å se på hva som må utbedres samt at veien 

skal strøes. 

Det vises også til veiforsikring fra Eika. 

Det bemerkes at all vinterbrøyting de siste sesongene er gitt muntlig fra de 2 

siste styrelederne uten at styret har fått det som sak etter hva som erfares. 

 



7. Innkreving av tilknytningsavgift nye hytter. 

Dalset Utvikling har solgt 10 tomter hvorav 6 private og 4 tomter til 

Drømmehytta. 

Vegglifjell Utvikling AS solgt flere tomter i Høybuliveien 

Ole Ø. Tveiten har bebygd 2 nye tomter i Høybuliveien. 

Lisa Johne eier ei ubebygd tomt på Dalsethaugen 

Dalset Fjellkapell har lagt ut 2 tomter for salg på deres eiendom på 

Dalsethaugen 

Alf Vegard Nymoen har tomt(er) på Noresiden. 

 

Regning for disse tilknytningene sendes ut i november. 

 

8.Eventuellt. 

Følgende saker ble nevnt: 

Det arbeides med ny fordeling av andeler for grunneierne på Roeveien. 

Jordskifteretten. 

Det skal sees på muligheten for å sette opp fartsbegrensningsskilt på veiene. 

Bom ved Eide må utbedres. Likeledes lås og betalingskasse. Kamera? 

Betaling ved Eidebommen: Vipps, Ny stor opplysningsplakat m/priser. Bedre 

låsesystem, differensierte avgifter. Jonny skal se på dette og sette opp forslag til 

nye priser til årsmøtet. (Personbil, traktor, Lastebil, Lastebil m/henger mm)  

Driftsavtale med Vegglifjellveien Veilag ønskes oppdatert/reforhandlet og hvor 

vårt veilag får beholde pengene fra Eidebommen, samtidig som at vi får økt det 

årlige tilskuddet vesentlig. 

Vedtak:  Styreleder kontakter Hallgeir Tveiten for å få et snarlig møte. 

Veilagets side på Vegglifjell.no undere lag og foreninger må oppdateres og det 

bes tas kontakt med redaktøren for siden. 

 

 

Referatet er skrevet i etterkant etter hva som huskes og er notert ned i møtet 

 

Kongsberg 04.02.2018 

 

Bjørn Schei 

kasserer 

 

 

 

 


