






 

Side 1 
 

Velkommen til Årsmøte 2020,  
Rondane Fjellstue, kl. 11.  
 

Saksliste:  
 
1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. 
 
2. Valg av Møteleder og sekretær.  
 

3. Årsberetning 2019 (se neste side).  
 
4. Regnskap (presenteres på møtet). 
 
5. Valg.  

Styreleder:  Magne Thøring   (på valg, 1 år)  
Nestleder:  Johan A. Lie  (ikke på valg)   
Sekretær:  Knut Leren   (på valg, 2 år)  
Kasserer:  Arve Tho  (ikke på valg)  
Styremedlem: Ivar Bekkemellem (på valg, 2 år) 
Redaktør:  Terje Bekkemellem  (ikke på valg)  
Varamedlem:  Ola Lysbakken   (på valg, 1 år) 
Varamedlem:  Reidar Viken   (på valg, 1 år) 
 
6. Innkomne forslag: 
- Ingen forslag innkommet. 
 
7. Bokprosjektet, info: 
 
8. Eventuelt:  

 

  

 



 

Side 2 
 

Årsmelding, 2019/20 
 
Årsmeldingen skrives for perioden fra forrige årsmøte, mens regnskapet følger kalenderåret.  
 
Sommeren 2019 var tilnærmet normal.  Det ble en rekordtidlig åpning av veien, 10. mai.  
Vi ser at flere nå ønsker tidligere åpning enn det vi har opplevd tidligere. Veien åpnet i år den 27. mai, og det 
var mange som trasket innover med ryggsekk og ski før veien kunne åpnes. 
Ingen spesielle skader eller problemer ved vårløsning i år (2020). 
 
 

Fartsbegrensning 
Det er fortsatt tilbakemeldinger på stor hastighet på enkelte trafikanter i anlegget. De fysiske 
hinder som ble satt ut sommeren 2019 fungerte ikke helt som vi ønsket.  Hindrene ble flere 
ganger kastet inn i vegkant eller ut i terrenget, og det medførte en del arbeid med å hente de og 
sette de opp igjen. Særlig bobiler og busser var lite glad for disse hindrene.  I år forsøker vi å sette 
opp en plakat, som kanskje kan gi "fartsfolket" en liten tankevekker?   
 

 

Betalingsterminal, bom og trafikk 
Første betalte gjennomkjøring i 2019 var 10. mai, og siste gjennomkjøring var 12. oktober. 
Første betalte gjennomkjøring i 2020 var 27. mai. 
 
Betalingsterminalen fungerte delvis ok i 2019.  Det var noen uheldige episoder med at terminalen ikke ga 
slipp på bankkortet.  Årsaken til dette er ukjent, men det skjer når det ikke er forbindelse til mobilnettet. 
Likeledes var det problemer med myntpåkastet.  Den var sensitiv til en del mynter, og en del mynter 
bommet også myntkassen inne i automaten og endte helt nederst i skapet. Det var enkelte som betalte en 
mynt eller to "over takst".  Dette fikk vi naturligvis også en del sure kommentarer på, men det er praktisk 
vanskelig å refundere den type hendelser.  Vi fikk renset innkastet, satt inn en ny skrue, og deretter har 
fungert ganske bra, men ikke 100% perfekt.     
 
I 2020 har vi satt inn en NFC-terminal, dvs. en berøringsfri betalingsterminal, der en kun trenger å holde sitt 
betalingskort inntil kortleser.  Denne fungerer fint (så lenge det er nett), og vi ser også at antall 
myntbetalinger har gått kraftig ned. Dette skyldes sannsynlig at en nå må ha en 10'er ekstra opp av lommen.  
Prisen for en gjennomkjøring er i år 30 kroner.  
 
Utbommen har ikke fungert siste del av 2019 og hele denne sommeren. Vi har hatt betalt Swarco for en 
kostbar service, uten at det ble bedre, og vi har deretter selv forsøkt å bytte noe elektroniske moduler, - også 
det uten suksess. Tross problemene, så har trafikken gått greit gjennom anlegget, takket være noen kreative 
løsninger nedenfor innkjøringen.  
 
Trafikken i 2019 var en del under toppen i 2016.  Selvsagt ble det også i 2019 parkert langs veien inn mot 
Spranget. Det er vanskelig å unngå, i og med at det er noe begrenset med hvor mange som får plass på selve 
parkeringsplassen. Så lenge parkeringen ikke skaper problemer for trafikken mener styret at veiskulder-
parkeringen bør aksepteres, selv om mange "forståsegpåere" har store søvnproblemer av samme grunn.  
Bussen bør selvsagt få en fast beskyttet plass, slik at den både kan snu, slippe av og ta opp passasjerer. 
 
 
 
 
  



 

Side 3 
 

Vi hadde følgende trafikkmønster i 2019: 

 
 
Trafikken i vegen viser en nedgang i antall kjøretøyer.  Totalt ble det registrert 13582 betalte passeringer mot 
15597 passeringer i bommen for 2018.  En nedgang på ca. 13%.  Vi har hatt lite trafikk også i første del av 
2020, men trafikken i juni er tilnærmet identisk med juni-trafikken året før.  I og med et ustabilt vær 
forventer vi heller ikke i år noen rekordtrafikk.   
 

Bom-kort 
Innbetaling av årsavgift for bomkort var problematisk i 2019.  Mye arbeid for å få inn sesongavgiften. Det ble 
foreslått en røff linje på årmøtet i 2019, men pga. korona pandemien tok vi det relativt rolig. Det ble sendt ut 
e-post og noen SMS, og de aller fleste betalte promte.  Noen få fikk en purring via SMS, og dermed fikk vi inn 
betaling fra alle de vi forventet betaling fra. 
 

Datatrøbbel.   
Vi har i alle år slitt med en noe trøblete mobil-bredbånd.   
Vi har kjøpt inn en «profesjonell» ruter med antenne.  Denne skulle hjelpe oss med å få en stabil linje til vår 
betalingsterminal og annet teknisk utstyr.  Ruteren har kun spist opp datakvoter, og vi er nå tilbake på den 
gamle løsningen. 
 
 

Besøksstrategi 
Formannen er nå fast medlem av gruppen som ser på muligheter i forhold til parkeringsplassen på Spranget, 

veiskulderparkeringer og ViewPoint Rondane – fra Ranglarhø.  Så langt ingenting å melde om.  

Styremøter og dugnader 
Det er gjennomført 3. stk. styremøter i tillegg til dugnader i forbindelse med brøyting, høvling og graving. 

Vi takker styremedlemmer for godt samarbeid i året som har gått,  

og ønsker alle velkommen til årsmøtet 1. august, kl. 11 på Rondane Fjellstue (i peisestua). 

Otta, 15. juli 2020  

For Tjønnbakkvegen SA 

Magne Thøring 


