
 

1 
 

Årsrapport for Veilaget 2018 

Veilagets styre består av flg. medlemmer: 
Styreleder:  Atle Folkenborg 
Nestleder:  Terje Bakken 
Kasserer:  Torhild Andersen 
Styremedlem:  Ivar Øvrid 
Sekretær:  Inger Hugstmyr 
    
I perioden 2018 har det blitt holdt 5 styremøter (inkl. dugnad) samt årsmøte.  I tillegg har en 

rekke saker blitt løst ved uformell kontakt via e-post og som ikke er registrert som 

styremøter. 

Arbeidsoppgaver for 2018   har primært vært som følger: 

Post 1:  

Videreføring av 3 års brøytekontrakt med Ragnar Aarak, fortsetter i henhold til ny avtale 

inngått i 2018.  Ny inngått kontrakt vil gjelde fram til 2021, og omfatter brøyting og strøing 

av felles veg til en pris av NOK 2.400. Brøyting inn til egen hytte fra hovedvei er satt til NOK 

1.000.  De fleste hytteeiere har valgt å fornye den private avtalen. 

Styret vedtok at felt 2 og felt 5 blir fullverdige medlemmer av Veilaget iht. bestemmelser i 

Vegloven. Når brukere og utbygger i begge feltene er avhengig av å benytte veien til felt 1, 

nedre, for å komme fram til sine respektive felter, er de i praksis forpliktet til å være med i 

Veilaget.    

Post 2: 

Samarbeid og fruktbare diskusjoner har i løpet av driftsåret ført til avklaringer og en bedre 

forståelse av en del problemstillinger knyttet til de enkelte roller i samspillet mellom veilag, 

styre og utbyggere.  Dette har gjort alle bedre rustet til å ta fornuftige beslutninger til fordel 

for samarbeidet i hyttefeltene.  Gjennom ingeniørfirmaet SWECO AS, som har ingeniører 

som dekker tekniske krav til vegutbygging og overvannshåndtering, fikk vi tilgang til 

veiledende litteratur og statusrapport som gav større innsikt, både teknisk og juridisk.   

Post 3:  

På nettsidene for Hytteforeningen finnes kart med inndeling av de store feltene i mindre 

områder.  Inndelingen er ment å skulle begrense ansvarsområdet knyttet til dugnadsarbeid.  

Disse feltene begynner å bli litt utdaterte, og styret i Veilaget har vedtatt at tegningene og 

feltene må gås opp på nytt.  Dette vil ved dugnader kunne innebære at inndelingen vil bli i 

mindre felter, og at ansvarlige oppnevnes for hvert felt. 

 

Post 4: 

Det er kjøpt inn mindre mengder brøytestikker i perioden.  Dette er forbruksvare for hver 

sesong. 
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Post 5: 

Høstdugnaden ble avholdt som vanlig. For felt 7 er det felt en del tilvekst av furu nederst ved 

utkjøringspunktet mot Fjoneveien.  Det ble også foretatt en uttynning av lauvtrær vis a vis 

pumpehuset.  For 6 er det rensket i stikkrenner, fylt i sandkasser og rensking av grøftekanter.   

 

Post 6:   

Medlemmene bes om å være mer punktlige med å betale årsavgiften.  Økonomien er så 

langt tilfredsstillende.   

  

Porsgrunn, 23.03.19  

Inger Hugstmyr (sekr.) 

 


