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Etter sedvanlig innsats fra styremedlemmene med åpning av stikkrenner og veiting av vårvann, ble veien åpnet 

for trafikk 28.mai. Etter det ble hele strekningen fra Mysusæter til Spranget høvlet og saltet med profesjonell 

hjelp fra Stian Brenden masinservice AS. Styret mener at det er viktig å gjøre dette skikkelig en gang i blant, slik at 

man sikrer riktig avrunding av vegbanen og dermed god avrenning av overflatevann. I tillegg er det dessuten 

utført ordinært vedlikehold med noe grøfterens og lapping her og der. 

Etter innspill med ønske om fartsdempende tiltak fra årsmøtet i fjor, har vi også satt opp nye skilter som på en 

mer visuell måte minner om viktigheten av å vise hensyn ved ferdsel langs veien. Fartsgrensen er som kjent 30 

km/t på hele strekningen. Nye skilt er satt opp, et like ovenfor bomanlegget og et like sør for parkeringen ved 

reinsbommen. Skiltene kan ses på vår webside www.loypelaget.com/tjonnbakkvegen/. Vi har mottatt positive 

tilbakemeldinger på disse, men foreløpig er det vanskelig å ha noen formening om effekten. 

Økonomisk ble 2013 et godt år for Tjønnbakkvegen SA. Mye sol og fint fjellvær i forhold til året før er nok 

hovedårsaken, men må også ses i sammenheng med omleggingen av bomavgiften, slik at vi nå har èn felles takst 

uavhengig av type kjøretøy. Vi endte opp med et driftsmessig overskudd på kr 62.460 mot 59.574 året før. For 

øvrig vises til vedlagt regnskap. 

Pr dato har vi nå 123 andelseiere som til sammen har 146 aktive bomkort. I tillegg er det leid ut 20 kort til diverse 

næringsdrivende som blir etterfakturert i hht. forbruk, og det er også lånt ut 27 kort til andre formål uten avgift 

(ambulanse, kommune, lensmann ol). 

Totalt hadde vi i fjor ca 14 750 passeringer gjennom bomanlegget, dette er 1550 fler enn året før. Av dette utgjør 

bruk av bankkort 3153 passeringer, og bruk av årskort 3370. Bruk av mynter er altså fortsatt den suverent mest 

brukte betalingsformen. 

Når det gjelder selve bomanlegget så fungerer dette nå stort sett greit etter oppgraderingen av 

bankkortterminalen i fjor høst. Denne innebar at bommen nå åpnes med en gang, samtidig med at kvitteringen 

kommer automatisk ut, uten at man behøver å trykke på billettknappen. Likevel har vi hatt noen få tilfeller der 

terminalen har låst seg ved bruk av bankkort. Dette tror vi kan ha sammenheng med ”heng” i 

datakommunikasjonen mot serveren som terminalen er knyttet opp imot. I slike tilfeller må vi fysisk reise opp å 

restarte anlegget. 

Til slutt vil vi nevne at Tjønnbakkvegen SA er tatt inn som part i pågående jordskiftesak stevnet av Klara- og Randi 

Jorunn Gjetsiden. Formålet er å avklare hvem som har veirett til hyttetomter fradelt fra partene i saken. Styret 

har foreløpig bare tatt saken til orientering. 

For styret 
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