
 

 

 

 

Løypeutvalget 

Ljosland Vest 

Protokoll fra møtet i utvalget søndag 3.november kl. 10.00 på skisenteret. 

Til stede Asle, Janne. Yngve, Idar, Lars 

Sak 1.Protokoll fra forrige møte godkjent. Innkalling og saksliste for dagens møte godkjent 

Sak 2 Ref.saker.  

*Møte og befaring med Ole Tommy Egenes vedr. tomt for gapahuk og skileikområde. Grunneier 

godkjenner planene. Berørte hytteeiere/grunneiere er informert om tiltak Myrslåttvegen/Ørnefjellstien. 

                                              

*Møte og befaring med SVR vedr. planlagte arbeider ved Krokevatn. SVR er en viktig bidragsyter til 

prosjekter løypeutvalget arbeider med. SVR har i høst befart anleggsarbeidene og har godkjent disse.                                                                                      

*Kontakt med kommunen vedr. ulike tillatelser knyttet til høstens anleggsarbeider, herunder oppføring 

av gapahuk/helikoptertransport m.m.                                                                                              

*Utvalgets søknad om støtte fra Ljosland Vest Velforening ble imøtekommet under høstens 

generalforsamling. Utvalget vil søke om resterende midler av den signaliserte samlede søknadsum, i 

forkant av generalforsamling 2020.                    

*Befaring er gjennomført i forkant av anleggstart 5.august.                  

*4 infotavler er bestilt hos Eikaas Hytter&Hus. 2 av tavlene bør monteres før snøen kommer - ved 

skisenterets parkeringsplass og ved løypeinngang Farevatn. TT bestilles til jobben .                 

*2 dugnadshelger gjennomført for å reise gapahuken. Kun små justeringer gjenstår, Gapahuken klar til 

bruk fra mandag 4.nov. Dugnaden ble meget bra gjennomført med stor innsatsvilje fra de fremmøtte. 

Åpningsarrangement planlegges når det er stabile vinterforhold, se under Eventuelt.           

*Utvalget vil rose skisenterets administrasjon. Rollen administrasjonen har påtatt seg som 

forretningsfører er av avgjørende betydning for å lykkes i det pågående arbeid.                                  

*Representanter fra Åseral kommune befarer høstens arbeider sammen med Asle mandag 4, nov. med 

siktemål å få godkjent arbeidene slik at regnskap kan utferdiges. 

Sak 3. Status anleggsarbeider pr 3. november 2019.           

Anleggstart mandag 5. aug.                      

*Tomt gapahuk planert, klargjort for bygging.                                 

*Trase fra topp Farstøldalen til Skorstean og videre til bru Krokevatn planert.                 

*Delprosjekt Ljosland Vest/Krokevatn utført.                                

*Trase fra bru Krokevatn til bru Upsetjønn. Krevende område førte til noe omlegging av trase i forhold til 

planlagt løype. Ca. 40 stikkrenner lagt i traseen.                                



 

 

*Flis fra Åseral Nord-prosjektet innkjøpt og kjørt til lager ved skisenteret.                

*Tilførselsløype fra gapahuk til hovedløype Farstøldalen planert.                                                     

*Delprosjekt Ljosland Vest/Myrslåttvegen/Ørnefjellstien utført.                               

*Rydding av vegetasjon skileikområdet gjennomført. Noe utstyr vil bli kjøpt inn. Aktivitetsanleggene 

bygges i snø, det er behov for 50-60 cm snø før disse anleggene bygges.                        

Sak 4. Økonomi.                          

Budsjettet balanserer pr dato. Endelig status legges fram på neste utvalgsmøte. 

Sak 5. Status reklameskilt/infotavler.                   

Det er solgt 19 røde og 6 blå sponsorskilt. Det forventes noen omkostninger knyttet til produksjon av 

skiltene, samt montering av tavlene. 

Sak 6. Eventuelt.                            

*Arbeidet med kommunens sti- og løypeplan. Yngve og Lars deltok på kommunens orienteringsmøte. 

Det fremlagte løypekartet som ble gjennomgått under møtet, stemmer ikke med det kartgrunnlaget som 

skisenteret og utvalget har mottatt i etterkant. Asle sjekker dette opp under befaringen med 

kommunens representanter mandag 4. nov. Det presiseres at samtlige tiltak som løypeutvalget arbeider 

ut fra, innehar nødvendige tillatelser.                                                                        

*Gapahukåpning              

Åpningsarrangement gjennomføres i samarbeid med skisenteret. Janne bistår Gunvor under 

planleggingen.                        

*Tidspunkt for neste møte er planlagt til vinterferien 2020. 

Møte hevet kl. 1300 

Lars Westbye 

sekr. 

         

 

 

 

 

 


