Styremøte 14. Juni 2013 på Hyldalssetra.
Til stede: Per Bjørnsrud, Jørn Langerud, Liv Kristiansen, Thorbjørn Mårdalen Einar Pedersen
Fraværende John Haug
Einar Pedersen ble ønsket velkommen til styret.
Fra Veiforeningen:
Tom informerte på vegne av Veiforeningen, at det var satt opp ett skilt på bommen som
klart og tydelig plasserte ansvaret for ødeleggelser på veien ved overtredelser av
akselrestriksjonen på Hyldalsveien. Dette er spesielt viktig og overholde i år, etter en god
del skade i vårflommen. Det er også satt opp to stolper rett på innsiden av bommen som
begrenser bredden på kjøretøy som kan kjøre inn, dette pga. naturlige innsnevringer lenger
inne på bomveien.
Det har vært befaring entreprenør (Skårberg) der man kikket nærmere på den omtalte
skaden som oppstod sist høst. Skårberg kommer med prisoverslag på utbedring av skaden. I
forbindelse må det beregnes stenging av veien for en periode, da det må fjernes en god del
masse og sprengning av fjell for å bygge veien opp igjen.
Entreprenør Arne Eriksen fra Rauland skal utføre en del små jobber på veien i løpet av
sommer/høst, grøfting, bytte av rør etc.
Veiforeningen legger nå planer for 3-5 år fremover, dette for å få en bedre oversikt og
fremdriftsplan i forhold til økonomi. En økning av kontingenten er høyst aktuelt.
Historiekveld:
Einar vil følger opp "Historie kveld" på Rjukan Fjellstue, med Tor Nicolaysen. Tor er en
eminent historieforteller, og styret ønsker å benytte anledningen til å samle flest mulig
hytteeiere til et felles arrangement. Styret ser for seg at arrangement som avsluttes med
en middag på Fjellstua. Tidspunkt, rundt høstferien uke 40-41. Mer info kommer på
www.skarfoss.no
Økonomi
Liv informerte om økonomien, og økonomien i foreningen er fin og ingen utfordringer er
dukket opp. Brøyteutgiftene ble noe lavere i år, så derfor litt bedre overskudd enn
forventet.
Bredbånd:
Det er ikke fremkommet noe mer informasjon om bredbånd i Hyldalen, slik som nevnt på
årsmøtet. Her følger Tom opp saken videre.
Digitalisering gamle papirer
Jørn har overtatt alle dokumenter og papirer fra tidligere år, og skal prøve å få en oversikt
over dette. Det vil bli laget ett elektronisk arkiv av dette med mulighet til å søke i gamle
saker.

Jørn Langerud 21 juni 2013

