
 

 

 

 

 

Løypeutvalget 

Ljosland Vest 

Protokoll fra møte i utvalget søndag 21. juni kl 10.00 på skisenter. 

Til stede: Asle, Yngve, Idar, Lars. Janne hadde meldt forfall. 

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

Sak 2. Referatsaker. 

* Befaring med Randi og Kari fra Åseral Kommune er utført. Denne ble utført på de ulike traseer etter 

sesongens anleggsarbeider. Tilbakemeldingen fra kommunens representanter var udelt positiv. 

* Sponsortavle / Infotavle er på plass. Eikås Hytter og Hus bidrar med tavler, og går inn som 

hovedsponsor på disse. En betydelig innsats med å få sluttført salg av reklameskilter, er fullført. 

Koronaen gjorde dette spesiellt krevende. 

* Status prosjekter 

* Grunnalon er fullført. Muligens supplering av noen stikkrenner her kommende sesong. 

* Ljosland Vest er fullført. Delprosjekt Myrslåttveien skal legges duk og gruses opp. Dette gjenstår 

kommende sesong, og vil bli utført på dugnad. 

* Delprosjekt Ørnefjellstien er fullført. 

*Delprosjekt Krokevatn er fullført. 

*Gapahuk og skileikområde er tilnærmet ferdigstillt. Dette blir utført kommende sesong. 

*Dialog mellom løypeutvalget / skisenteret/ kommunen, vedr. utbetaling av spillemidler, 

pågår fortsatt. 

*Dialog mellom entreprenør/ grunneiere vedrørende årets arbeider, pågår. 

*Ulike forberedelser til årets anleggsarbeider er utført. Herunder transport av materialer til 

bruprosjekter. 

Sak 3. Status infotavle / sponsortavle. 



 

 

*Sponsortavle Skisenteret ferdig. 

*Infotavle Farevatn ferdig. 

*Ytterligere to tavler til disposisjon. En av disse vil bli montertert i området før Gapahuken kommende 

sesong. Resterende tavle er på vent, til endelig plassering foreligger. 

Sak 4. Anleggsarbeider kommende sesong. 

* Ferdigstillelse prosjekt Farstøldalen. 

Dette inkluderer bruprosjekter, ferdigstillelse uværsløyper, ny trase til dagsturhytte, oppgrusing av ulike 

traseer. Diverse utstyr skileik. 

Det planlegges anleggstart ca. medio august. 

Det planlegges to dugnader i forbindelse med oppgrusing / bruprosjekter. Disse vil bli nærmere 

annonsert på ljoslandinfo. 

 Sak 5. Økonomi. 

* Samtlige arbeider er så langt utført innenfor budsjettrammer. 

* Bidrag / disponering fra salg av reklameskilter ble diskutert. Et flertall i utvalget ønsker at dette vil bli 

benyttet til fremtidige kostnader/ utgifter / vedlikehold, skilttavler, traseer, og gapahuk. På noe sikt bør 

disse vedlikeholdsarbeidene organiseres. 

* Alle spillemidler som er bevilget, er ikke utbetalt. Omorganisering av fylkeskommunen har forsinket 

utbetalingen. Vår dialog med kommunen er konstruktiv. 

* Ny søknad om støtte iht. plan, fremmes for Ljosland Vest Velforening . 

* Endelig økonomisk oversikt / sluttoppgjør, vil bli fremlagt på utvalgets neste møte medio november. 

Sak 6. Eventuelt 

* Åpning av gapahuk og ferdigstillelse av løypeprosjekter, markeres når snøforholdene tillater det. 

Gunvor og Janne arbeider videre med en plan for dette. 

 

Møte hevet kl. 12.45 

Lars Westbye 

sekr. 


