Årsmelding, 2017 - 2018
Årsmeldingen skrives for perioden fra forrige årsmøte, mens regnskapet følger kalenderåret.
Vegen holdt seg fint utover høsten 2017. Avtale ble inngått med Øystein i Rondvassbu om at DNT sørget for
høvling av svingene med vaskebrett, i stedet for at de betalte årsavgift. Dette fungerte godt.
Vegen vart også gruset hele nedre del fra bommen og inn til Reinsbommen.
Ny betalingsterminal
Terminalen ble montert høsten 2017. Det var en fin høst, men det vart sedvanlig veldig glatt, og 22.
oktober avsluttet vi sesongen, og åpnet bommene. Det var likevel biltrafikk helt til slutten av november.
Kjøving
I vinter vart det problemer med kjøving nedenfor bommen, der dobbeltrenna var full av is. Det er egentlig
ikke vårt ansvar, - da vi ikke her noe med brøytingen å gjøre. Men, det viser seg alltid at det likevel blir vårt
problem når vårvatnet kommer. Vi sørget derfor for å få den tinet 2 ganger.
Åpning av vegen
Med mye snø og en tidlig pinse var det neppe noen som så for seg biltur i pinsehelga i år.
Men, den 8. mai kom godværet, og den 10. mai var hele styret ute på dugnad sammen med Håkon Nårstad,
og det ble brøytet helt inn på Spranghaugen. Store mengder vatn vart ledet riktig veg mot Ula.
Håkon høvlet litt da han reiste ned igjen.
Bare 5 dager etterpå kunne vegen åpnes for trafikk.
Fint vær og stor trafikk
Vi hadde tenkt å høvle ordentlig før trafikken satte inn, men regnet uteble. Med tørr veg blir salting også et
problem. Virkningen av vegsaltet uteblir. Vi måtte derfor ta en omgang til i sommer, der vi brukte til
sammen 8 tonn salt. Vi hadde med vanntank, og hentet 30 tusen liter vatn fra Furusjøen. Vegen ble vatnet
2 ganger før vi hadde på saltet.
Det hjalp en periode, men vegen har ikke vært så dårlig på mange år. Det er vaskebrett så å si hele vegen.
Men, det virkes som at nesten alle veger i området her har samme problem.
Det fine været har fått mange til fjells. Parkeringen på Spranghaugen har vært full kvar dag,
og på det meste har det i tillegg vært over 100 biler parkert langs vegen.
Vi har gjennomført 3 styremøter.
Sakene har vært planlegging av arbeidet på vegen, og behandlingen av søknader om tilskudd.
Som de fleste vel har fått med seg, så er vi, dvs. Terje, i gang med å registrere e-post adresser.
Neste år blir alle bedt om betaling via e-post. Det vil spare oss for både arbeid og kostnader.
Betaling- og årskort-terminalene har fungert bra i sommer.
Noen telefoner fra stressa folk som ikke kommer igjennom er det.
Mest utenlandske, så det er vel kort og mynt av ukjent slag som spyttet ut igjen.
Vi åpner da bommen med telefon og det virker normalt igjen for nestemann.
Takk til styremedlemmer for godt samarbeid i året som har gått.
Otta, 20/7 2018
For Tjønnbakkvegen

