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Handlingsplan for administrasjonen i Vingelen Utmarkslag og Vingelen Sameie 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Intern kommunikasjon 
og dokumentflyt 

Vurdere å legge 
årsmøtepapirer 
tilgjengelig på 
hjemmesiden. 
Sende henvisning 
på epost. Fortsette 
digitalisering og 
tilgjengeliggjøring. 

Tilby tilgang til 
Medlemsnett for 
de som ønsker det. 
Fortsette 
digitalisering og 
tilgjengeliggjøring 

Fortsette digitalisering 
og tilgjengeliggjøring 

Fortsette 
digitalisering og 
tilgjengeliggjøring     

  

Effektivisere og bedre 
organisering og drift 
av lagene 

Evaluere 
ordningen med 
endret 
organisering 
implementert på 
årsmøtet 2019. 
Revidere 
oppsynsinstruks 
(påbegynt) 

Utrede alternative 
løsninger for 
administrasjon/ 
oppsyn/sekretariat. 
Utarbeide instruks 
for valgkomiteen 

Vedta endringer for på 
ekstraordinært årsmøte 
til høsten. Styret 
iverksetter vedtatte 
tiltak. Utarbeide 
instruks for styre og 
utvalg 

Utarbeide instruks 
for styre og utvalg. 
 
Revidere 
oppsynsinstruks 
 
Avstemmings-
prosedyrer ved 
felles årsmøter      

  

Driftsplan   Revidere driftsplan i 
løpet av 2021. 

Ferdigstille 
driftsplan med 
vedlegg, 
tilgjengeliggjøre 
dette   

  

Økonomi   

    

  

Hjemmesidene    Oppgradering   
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Vedlikeholdsplan vei   

Årlige arbeidsoppgaver: Grusing, Høvling, Stikkrenner, Kantrydding, Anbud vinterbrøyting, Stenging av veien om våren 

Vinterbrøyting: 

· Skihytta – Fremkommelig til enhver tid 

· Åsen – Fremkommelig ved «helgas løype» og brøytes ved store snøfall 

· Langsetra, Gjeldalen samt Trøvollen i Svartåsen – Brøytes ved store snøfall og holdes oppe til vinter – og påskeferie 

· Andre veier kan brøytes på eget initiativ. Kreves skriftlig avklaring i forkant. Ferdsel på eget ansvar. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Legge ned ny ferist borta 
Eggen 

Knuse grus.  
Bru Ulvåsbekken. 

Grusing og høvling Nordvangen 
- Ræbben & Trøomegga-Eggen 

Grusing og høvling over 
Lia     

  

Høvle veien Gjeldalen - 
Øyan m/storhøvel 

Grøfting og høvling 
bortme Liom, gruses på 
prekære flekker. 

  
Punktgrusing Eggen – Åsen. 
Gjeldalen, grøfting evt 
stikkrenner   

Knusing grus 

Ryseteråsen 
     

  

Vedlikeholdsgrusing 
Langsetra/ andre 
stikkrenner fra Trøvollen 
til Nestebyvollen 

Grøfting, høvling og 
grusing av Langseterlia 
og Langsetra rundt samt 
stikkrenner 

 Bru over Gjera til Gjerbua +  

over Bratthøbekken i samarb. 

m/sauhamnelagene, kartlegge 
kostnader og løsninger  

Svartåsen grusing og 
forsterking av vei. 
Gjeldalen, grøfting og 
grusing     

  

Grøfterensk 
Myrstadberget, Hauå 
jorder oppå Lia og partier 
opp fra Nygjelten. 

Sette skogandel for 
bruer, prioriteringsliste 
utarbeides. 

  
Utbedring av bruer med behov 
for understøp av fundamenter   

Støvbinding. Løpende 

vedlikehold og faste 

aktiviteter 
     

  

Legge duk på et kort parti 
v/innkjøring Sætersgård 

Ferdigstille parkering 
Tollefsh.vollen (gjerder) 

Brudekke på brua over 
Storbekken i Svartåsen 

Utbedring av bru til 

Gjerbua i samarbeid 

med sauhamnelaget 
    

  

  
Videre planlegging vei 
over Kverndalen.   

Evt ny bomløsning 
PassPay med 
skiltgjenkjenning     
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Handlingsplan jaktutvalget 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Oppsyn   Fokusområder for oppsyn: 
Bilkjøring dyrka mark 
under hjortejakt, 
nødvendig dokumentasjon 
jakt     

  

 Inatur   
 

    

  

    Ny bestandsplan i 
elgregionen 

Predatorplan   

  

    Ny bestandsplan for hjort 
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Handlingsplan for hytter 

Generelt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Markedsføring         

Produktutvikling         

Bu- og løeprosjektet    Restaurering i hht. plan  

Hytte/bu         

Koversjøen 

 (Skifte 
bunnstokk 
naust - blir 
vurdert i løe-
/bu-prosjektet) 

Jekke opp hytta, 
skifte gulvbjelker 
og gulv. Tette 
sprekker mot sør. 
Ny ovn. 

Solcelleanlegg Utedass ved 
parkering 
Londals-
vollan 

   

Jakthytte Gjersjøen 

   Ny ovn og 
solcelleanlegg. 
Skifte vindskier 

    

Anneks Gjersjøen         

Hytte Bjønntjønnan 

Kle nord-, øst- og 
vestvegg. 
Ny båt 

Kle inn 
sørveggen 

Rive Andersbua Solcelleanlegg Rive 
Andersbua 

   

Storgjeltbua Gjenoppsette 
bua og innrede.  

       

Bratthøa Sjekke 
nordveggen 

 Skifte kledning 
nordveggen, tette 
med 
vindtettingsduk. 

Skifte kledning 
nordveggen, 
tette med 
vindtettingsduk. 
Solcelleanlegg 

    

Storbekkbua         

Gamme E.loken         

Gamme, Midthøa         

Markusbua, Båvolbua 
og Freksbua 

        

Båvolbua Ny ovn        
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Handlingsplan for fisk 

Videreføre deltagelse i Fishspot         

Gratis fiskekort for ungdom under 20 år         

Årlig ungdomsaktivitet i samarbeid m 4H og/eller skola   

 

Vann 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Fisktjønn  Sette ut fisk  Sette ut fisk     

Koversjøen         

Rødtjønn         

Bjønntjønnan            

Eventjønnloken           

Eventjønna Gytebekker 

stengt 

(høst), 

prøvefiske 

og 

tynningsfiske 

   

     

 

 


