DNB, Oslo, 10.06.2016. Samarbeidsmøte vedr. stier, turveier og skiløyper.
Tilstede: Erik Gulsvik, Erik Fougner, Per Ivar Lehne
Møtet ble holdt på bakgrunn av tidligere avtale mellom Høgevarde AS (HV) og vellet om at et
samarbeidsmøte skal holdes i forkant av sommersesongen.
Det var viktig å få belyst hvilke planer HV har for inneværende sommersesong, og også deres planer
sett i litt lengre perspektiv.
HV’s planer for sommersesongen er følgende:








Ny opparbeidet sti fra HV8/HV9 til Vardefjell
Sti med «barnevogn standard» fra dammen ovenfor Gulsviksætra til varmestua
Ny/omlegging av sti fra HV3 til Gulsviksætra
Brygge for båter ved Fyrissjøen
Utbedringa av trillesti fra Fyrissjøen til Gulsviksætra
Ny sti fra HV7-2 til Fyrissjøen. Det er allerede kjøpt brygge og båter. Trase’ for sti er ikke
avklart, men det vurderes ulike løsninger.
Merking av stier og skiløyper. Arbeidet fortsetter i sommer, og alle km-anvisningene som er
feil rettes.

Erik Gulsvik kommer tilbake med tidspunkter for når de ulike prosjektene er planlagt gjennomført. I
denne sammenheng vil han liste opp saker som han ønsker at vellets medlemmer kan gjennomføre
på dugnad. Aktuell dugnadsperiode er august/september.
HV vil også lage en beskrivelse av en helhetlig plan og strategisk utvikling av sti- og løypenettet. Dette
bør også innbefatte bygging av kulverter/overganger for å unngå farlige kryssinger av skiløyper over
veier.
HV vil utarbeide en detaljert tjenestebeskrivelse på hva serviceavgiften dekker. Spesielt viktig er det å
få avklart alt rundt løypekjøring: Når skal HV begynne oppkjøring, hva slags utstyr skal benyttes,
frekvens, kjøring i ferier, kjøring under ulike vindforhold, etc. Priskonsekvenser bør i størst mulig grad
belyses.
HV lager et utkast som sendes styret i vellet i løpet av juli mnd.
I skiløypetrase’ ved Holmetjern og over Vardefjell er det flere grunneiere. Før det blir inngått en
avtale med alle grunneiere om bl.a. å bygge broer over bekkeløp, er det vanskelig å få kjørt denne
trase’en samtidig med andre løypenett. HV tar initiativ til å få til en avtale med berørte grunneiere.
Bedre merking til ulike hytteområder vurderes av HV.
Resultater av nylig gjennomført markedsundersøkelse sendes styret i vellet.
Informasjonen fra HV til styret og medlemmene i vellet er alt for dårlig. HV vil vurdere å få «nytt liv» i
Vardeposten eller finne en annen hensiktsmessig løsning. Det er viktig med regelmessig informasjon.
Denne må være så presis som mulig, og gi oss innblikk i hva som er planlagt skal skje både på kort
sikt, og sett i litt lengre perspektiv.
Røyse, 13.06.2016/Per Ivar Lehne.

