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Sak 1. Vinterbrøyting sæterveier. 
 

Veiutvalget vurderes prisene på vinteroblater og på enkeltturer. 

Anbud på vinterbrøyting til vinteren er ikke åpnet enda. 

Det må til neste sesong vurdere om det skal bruke plog til hoved-brøyting neste vinter. 

 

Vedtak: Det brøytes de samme veiene i vinter som forrige vinter. 
 

 

Sak 2. Regnskap/Budsjett. 

 
Vinterbrøyting er over budsjett. Dette skyldes strøing av alle sæterveien 

under elgjakta i fjor høst. ( ca 12.000) 

 

Vedtak: Regnskap/budsjett tas til etterretning. 
 

 

Sak 3. Brev fra Revisorkonsult v/Åge Sparringen 
 

Vi ville ha svar på flere spørsmål. 

Bl.a. Myndighetsforholdet mellom veiutvalget og årsmøte/styret i Utmarkslaget. 

Anledning til å kunne bygge opp et fond/buffer i Utmarkslaget. 

 

Her var det flere muligheter. 

1. Ta av året overskudd og avsette i medlemmenes navn. (Egen reskontroføring) 

2. Avsette 10 % av årets overskudd til fond. Jfr & 13 

 

Her er det sikkert andre muligheter, og vi tar imot gode forslag. 

 

Vedtak: Brevet legges ut på hjemmesiden til utmarkslaget, med utdrag om 

Lov om vegar (veglova). 

Det kan være aktuelt å ha et informasjonsmøte i vinter før årsmøte. 
 

 

 

 

 

 

 



Sak 4. Gamle Londalsvei 
 

Gamle Londalvei er grusa opp på Svartåsræbben. 

10 cm grus 3,5 m bredde , 2,2 km 

Ca 600 m3 grus er utkjørt. 

Vi har ikke fått regning enda, men det er antydet ca 120.000 kr. 

 

Veien vil bli stengt med lekk ved veikryss Nestebyvollen om våren. 

Den vil bli åpnet igjen når det har tørket opp slik som de andre sæterveiene 

I Vingelen. 

Veien vil ikke bli stengt med bom eller lekk ved Veslerabben. 

Vi ser ikke behov for dette, selv ikke under reinsjakta. 

Det kan kanskje bli aktuelt å sette opp en bukk ved Veslerabben med anmodning til 

Reinsjegerne at de parkerer her. 

 

Det gjøres oppmerksom på at denne veien har samme Klassifisering som Bratthøveien og 

gamle Bratthøvei opp mot Tanghauan. 

 

John Westgård 


