
 

Til alle medlemmer av Ljosland Vest Velforening 05.07.2019 

 

Vi i styret har over tid jobbet med å få på plass vedlikehold av felles veier og utbedring av løypenettet 

Arbeid med løypenettet foregår i regi av Løypeutvalget og fremdrift og planer for det, kan dere lese 
om på ljoslandinfo.no. Forøvrig vil Løypeutvalget informere på årsmøte. 

Først en liten redegjørelse for medlemskontingenten og hva den går til: 
 
Brøyting (variere fra år til år men en gjennomsnittsbetraktning)   kr. 2.500,- 
Løypekjøring         kr. 1.350,- 
Driftskostnader /tap fordringer       kr.    450,- 
Ekstraordinært tilskudd løyper (vedtatt 2018)     kr.    640,- 
Vedlikehold veinett (vedtatt 2018 ca. kr. 2.500,- fra avsetning)   kr.        0,- 
Avsetning til vedlikehold vei/reserve brøyting     kr.    560,- 
SUM KONTINGENT        kr. 5.500,- 
 

Som det fremgår av oversikten har det over år vært avsatt midler til vedlikehold av felles veier og 
årsmøte i 2018 vedtok forslag til budsjett på ca. kr. 2.000.000,- fra 2018 – 2020. Felles veiene inn i 
feltene er altså private og holdes av velforeningen etter avtale med grunneiere. Det er kun vann og 
avløpsnettet som er kommunalt. 

Vedlikeholdsarbeider er bestilt og vil inneværende år bestå i grøfterydding og rensk, utbedring av 
stikkrenner og veiskulder og generell klargjøring for asfaltering. På grunn av forventet stor 
anleggstrafikk inn til Ørnefjell i forbindelse med kraftutbygginga, har vi kommet til at det er fornuftig 
å vente med ny asfalt til 2020. Arbeidene i år vil blant annet innebære at deler av Kvernvassvegen fra 
bakketoppen og inn til andre p – plass på venstre side, blir uten asfalt. 

Vi minner også medlemmene om at årsmøte 2018 vedtok regler for hva som er felles veier og hva 
som anses å være private stikkveier. 

• Veien må være regulert og godkjent 
• Veien må være min 3 m bred + veiskulder 
• Veien må være asfaltert og ha tilstrekkelig grøfting og stikkrenner 
• Veien må ha snuplass/vendehammer 
• Styret gis godkjenningsmyndighet for omgjøring av private stikkveier til 
fellesvei 
 
Vi oppfordrer oppsittere til private stikkveier å benytte denne muligheten til å komme inn under 
felles vei nettet. 

De som brøyter for oss har ved flere anledninger påpekt at det letter brøyte arbeidet betydelig på 
asfalterte veier. Det kan være en investering for å få ned brøyte – utgiftene. 

Det blir slik i år at Farvassnuten skal asfalteres etter ferien og de av dere som ønsker å få asfaltert da 
kan snarest ta kontakt med: Steffen Strømme hos TT Anlegg AS - steffen@ttas.no – 922 13 644. 
Veiledende pris for oppretting og asfalt er kr. 240,-/m2. + mva. 

mailto:steffen@ttas.no


Kommende sesong 2019/2020 vil det bli brøytet i samsvar med årsmøtevedtaket på det som er felles 
veier. For en del av dere vil det innebære, at for å få brøytet parkering og stikkvei, må dere kontakte 
brøyter for området deres – Oddmund Ljosland 480 32 005 og for tidligere Farvann Fjellheim - 
Kenneth Haddeland 911 24 222.  Parkeringsplassene langs Kvernvassvegen og i Farvann blir etter ny 
ordning ikke brøytet som felles vei. 

Det blir i inneværende år og fram til 2021 gjort betydelige investeringer i veivedlikehold og 
løypeutbedring. Styret håper dette vil gagne og glede medlemmene og åpne for at vi etter hvert kat 
redusere noe på medlemsavgiften. 

 

For styret i Ljosland Vest Velforening 

Nils Oscar Skjærli og Anders Emanuelsen 

 


