
Referat styremøte veilaget Persbu-Høybuli-
Roe-Eide den 09.11.2017 
Sted: Lampeland hotell: torsdag 09.11.17 kl 18.00 

Til stede:  Steinar Staaland, Bjørn Ivar Schei, Jonny Myrann, Bente Anita 

Grønvold 

Frafall: Jon Cato Landsverk          

Styreleder Hans Steinar Staaland hadde innkallt til styremøte og han ledet møtet og skulle skrive referat 

ved hjelp fra Bente, men det ble ikke gjort ferdig pga sykdom med mer og av at han gikk av som 
styreleder i desember 2017. 

  

Sak 1: Referat fra forrige møte, 05.09.17.  

Referat var ikke skrevet av styreleder ennå. Sakene ble diskutert og det var enighet om at styreleder 
skulle skrive ferdig referatet som da framlegges på neste styremøte. 

PS: 

Det kan opplyses at referatet i etterkant den 04.02.2018 er skrevet av kasserer etter hva som huskes og 
som ble notert ned i møtet. 

  

Sak 2: Status brøyteavtale 

Kasserer har mottatt faktura fra brøyter Bjørnar Hagen for de antall tomter som ble brøytet siste sesong 
og for de samme områder. Brøyter opplyste på forhånd i telefonsamtale med kasserer at veilaget IKKE 
bør ta med tomtene på Rennemogen/Persbuveien i brøyteanbudet da vi ikke på forhånd hadde avklart 
med grunneier/hytteeiere om at de ønsket at vi skulle overta brøytingen der. Han opplyste også at han 
heller ikke hadde gitt anbud på dette området. Han brøyter der som tidligere år privat. 

Det kan opplyses at ved gjennomgang av antall hytter på Rennemogen så ble det oppdaget at det var 

mellom 15-20 hytter flere enn de veilaget hadde registrert på sin liste. Disse er nå påført etter 
innhenting av navn og gnr/bnr fra Rollag kommune.  

  

Sak 3: Roe- / Eidevegen, status vinterbrøyting 

• Styreleder sender brev til Dalseth Utvikling AS med krav om at det grunneierne har blitt enige 
om følges opp, jf referat fra grunneiermøtet 31.03.17. Eventuell kostnad med vurdering av 
vegstandard og eventuell utbedring må dekkes av Dalseth Utvikling AS. 

• Brøyteavgift: Styret i veglaget motsetter seg og sier «Nei» til at gamle hytteeiere på Nore- siden 
skal være med å betale for oppgradering av vegen. 

• Brøyting av Roevegen 2017/2018 kan Dalseth Utvikling utføre for egen regning. Vegen skal 
holdes i forsvarlig, kjørbar stand. Brøyteavgift faktureres fra Veglaget til de hytteeierne som 
ønsker å være med på ordningen. Beløpet overføres fra Veglaget til Dalseth Utvikling AS ved 
sesongslutt. 

  

Sak 4: Bomkasse Eide 

Jonny har tømt kassa og pengene settes inn på konto. 

  

Sak 5: Avtale Vegglifjellvegen 

Styreleder har vært i kontakt med Halgeir Tveiten og saken følges opp. 

  

Sak 6: Skilting  



Saken har vært drøftet med Halgeir i Vegglifjellvegen som mener at skiltingen ikke tillates iht vegloven 
som vedtatt i styremøtet 06.03.17. Saken avsluttes fra styrets side. 

  

Sak 7: Avgifter for nye hytter på Dalsetkollen 

Viser til sak 5 i styremøtet av 05.09.17. 

Styreleder tar kontakt med Dalset Utvikling AS for å forsøke å komme fram til en pris som skal betales 
pr. tomt for den ekstra slitasjen som påføres Roeveien fra Eide og opp til Dalsetkollen/Dalsetbommen 
pga stor ekstrabelastning på veien ved kjøring av bl.a lastebiler m/henger og lignende store kjøretøyer. 

  

Sak 8: Bommen inn til Dalsetthaugen er ødelagt, hvem sitt ansvar? 

Styreleder har fått forespørsel fra Hytteeierforeningen på Dalsethhaugen om Veglaget kan sørge for 
reparasjon. Styret anser dette som en sak for Hytteeierforeningen på Dalsethhaugen som har fått satt 
opp bommen og som eier den. Veilaget har etter så vidt en vet ikke godkjent oppsettingen av bommen. 
og det er fra veilagets side ikke ønskelig med bom der pga. veibrøytingen. 

  

Sak 9: Oppdatering i Brønnøysundregisteret 

Styreleder bes sørge for underskrifter på årsmøtereferat og leverer dette til regnskapsfører som da 
sørger for oversendelse til Brønnøysundregisteret for oppdatering. 

  

Sak 10: Eventuelt 

• Informasjon om brøyteordningen på Roe-vegen gjøres ved skilting og oppdatering på 
Vegglifjell.no. 

• Ulrik hjelper Steinar med oppdatering vedrørende Veglaget på Vegglifjell.no. 

• Oppfølging sak 6 i årsmøtet: Elektronisk vil bli alt for dyrt iht trafikken. 

• Kasserer avtaler møte med Økonomi- fokus AS for fakturering. 

  

  

Referatet er ferdigskrevet i etterkant etter notater fra Bente og Bjørn i møtet. 

Referat fra Bente datert 19.11.2017 og kommentarer fra Bjørn dat 19.11.2017 er lagt til grunn for 
referatet. 

  

Kongsberg 06.02.2018 

  

Bente Anita Grønvold            Bjørn Schei 

 


