
PERSBU – ROE – EIDE VEGEN 

Oppgradering av parsellen Rollag grense – Roe seter 
Oppgradering av Roevegen fra kommunegrensen og nordover, forbi Dalsetkollen til Roe 
seter er nå på det nærmeste ferdig. Framdriften av oppgraderingen har gått bedre enn 
forventet pga. det gode høstværet. Det har vært en god dialog mellom prosjektgruppa 
(som bestod av Eivind Eide, Torstein Gaarder Vikan og Ulrik Hoff) og Nore Fjelldrift.  
 
Arbeidene som har blitt utført, og som det ble orientert om i brevet av 21.juli 2021, har 
blitt noe mer omfattende enn det hytteforeningen på Roe hadde kalkulert. Dette er 
imidlertid til alles beste, mener vi i styret. Endringene medfører at kostnaden pr. 
hytteeier blir noe høyere enn tidligere stipulert, noe som også ble presisert som en 
mulighet i årsmøtet 2021. 
 
Tilbudsrunde 
Veilagsstyret har gjennomførte en prosess hvor flere entreprenører ble invitert til å gi 
tilbud på oppdraget. Etter forhandlinger med to av dem, ble det besluttet å tildele 
oppdraget til Nore Fjelldrift AS. 
Eksterne rådgivere bisto i prosessen med blant annet å gi råd om hvordan 
oppgraderingen burde gjennomføres. Prosjektet er nå i sin sluttfase. 
 
Billigere for hytteeierne 
På årsmøtet i 2020 ble det stipulert en finansieringsandel for hytteeierne på kr. 16.500,- 
(som de fleste nå har betalt) + 8.200, - kroner pr. eiendom som potensielt skulle 
inkludere autovern og bom lenger nord. Med oppsparte strekningsmidler i veilaget og 
omprioriteringene som er gjort anslås imidlertid det andre hytteeierbidraget å bli 
redusert fra kr. 8.200, - kroner til kr 5.000, - pr. eiendom. Arbeidet med autovern og bom 
er imidlertid inntil videre skrinlagt.  
 
Veilaget overtar ansvaret for vinterdriften 
Når arbeidene er fullført vil veilaget overta vinterdriftsansvaret for den oppgraderte 
strekningen. Da er det veilaget som vil følge opp en ny brøyteavtale. Brøyteavtalen 
sendes i disse dager ut på anbud. 
Hytteeierforeningen forventes imidlertid å få en rolle i forbindelse med oppfølging av 
sideveiene inn til hytteområdene - på lik linje med hvordan dette er løst for 
Dalsethaugen på andre siden av kommunegrensen. 
Hadde vært fint om de som får denne informasjonen pr brev sender sin e-mail-
adresse til veilagets leder.  
 
En forutsetning for å få brøytet vei inn til egen hytte er at den enkelte selv har satt 
opp brøytestikk fra stikkvei/hovedvei inn til egen hytte. 
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