Innkalling til årsmøte i Hyldalen veiforening.
Fredag 18. april 2014 (langfredag) avholdes det årsmøte på Rjukan Fjellstue. Møtet starter ca kl. 18.00, straks etter årsmøtet i Skarfoss
Hytteforening (som starter 17.00).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av innkalling
Valg av dirigent og sekretær
Styrets årsberetning
Regnskap og budsjett
Innkomne forslag
Valg
Avslutning

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 1. april 2014
Årsberetning Hyldalen veiforening 2013.
Styret har i perioden bestått av følgende:
Leder:
Nestleder:
Kasserer/sekretær:
Styremedlem:
Revisor:
Valgkomite:

Tom Mårtensson
Kari-Anne E. Westeng
Roar Johannessen
Finn Anderson
Jan Lasse Lindblom
Bjarne Finnebråten
Tom-Erik Kjoss

Veien ble åpnet den 12. juni. Det er avholdt 5 styremøter i perioden. Utenfor de formelle styremøter har styre hatt jevnlig kontakt for å holde
hverandre oppdaterte på status vei og fremdrift prosjekt Baugerud. Det er i den forbindelse gjennomført befaring av vei med Skårberg
Maskin AS og Tinn Energi AS.
P.g.a. store skader etter ekstremværet i uke 19/20 2013 ble åpningen av veien noe forskjøvet. Veien hadde blitt vasket bort flere steder. Noen
dreneringsrør var tette og noen hadde for liten kapasitet til å ta unna regnvannet som kom. Det ble gjort en stor jobb med å få veien i kjørbar
stand igjen. Helgen 8. – 9. juni ble det lagt ned 64 dugnadstimer i tillegg til noe arbeid utført av entreprenør for å få ordnet veien.
På sensommeren ble det utført en jobb av entreprenør Erik Bakken AS ved Hyldalshovda. Jobben som ble utført var oppfrisking av
stikkrenner, utskifting av dreneringsrør og noe arbeid på vei.
På grunn av mye regn i løpet av sommeren, har styret og andre lagt ned mye arbeid i å lappe hull og holde renner åpne.
Grusing, skraping og kloring bli ikke gjennomført som planlagt etter anbefaling fra entreprenør. Mye av den jobben vill være bortkastet da
det vil bli mye tungtransport langsetter veien i forbindelsen med utbedringen ved Baugerud.
Det ble derfor besluttet å utsette dette til etter at utbedringen er gjort. Dette har beklageligvis medført at veien har i år hatt en dårligere
standard sammenlignet med tidligere år.
Det er innhentet tilbud på utbedring av veien vest for Baugerud. Skårberg Maskin AS har priset jobben til kr. 295 000,- +mva. I denne prisen
ligger det også noe breddeutvidelse av små partier av veien. I tillegg vil det tilkomme kostnader med flytting av telelinje.
Det er som nevnt tidligere gjort en avtale med samme entreprenør om høvling/grusing/kloring. Mottatt tilbud (28/6-12) er på kr. 250,- pr. m³
ved henting av grus på Rjukan.
På ettersommeren ble det gjennomført gressklipping av møteplasser og kantklipping langs hele veien. Dette er et viktig tiltak, først og fremst
for å holde tilveksten av bjørk og vier nede.
Styret har i 2013 håndtert ett tilfelle av overtredelse av vektbegrensning på veien.
Etter befaring av veien, samt avklaring med alle impliserte, regner styret nå saken som avsluttet.
Veien ble stengt 3. november.
Planer for 2014




Utbedringen av vei vest for Baugerud. Dette er et omfattende arbeid som medfører betydlig maskinell aktivitet og fjellsprengning.
Høvling, grusing og kloring.
Mindre grøfting og utbedring av dreneringsrør.

Veiavgift
Den ekstra veiavgiften som ble sendt ut senhøstes, er nå betalt av de aller fleste. Den skal som kjent bidra til å dekke utgiftene til det
omfattende arbeidet som skal utføres vest for Baugerud. Men i tillegg anbefaler styret at veiavgift for 2014 settes til kr. 2 000,- og at den
justeres ned til kr. 1 300,-/år fra 2015. Se budsjett.
Innkomne forslag
Endring av vedtekter. Se vedlegg.
Styret

