








 

Årsmelding 2012 

Regnskapsmessig ble sist år noe dårligere enn forrige år. Vi endte opp med et driftsmessig 

underskudd på kr 47.000. Det skyldes i hovedsak utbedring av svingen ved Utsikten, men vi hadde 

også en inntektssvikt på ca 20.000 sammenlignet med året før.  

Pr dato har vi 121 andelseiere som til sammen har 136 aktive bomkort. I tillegg er det leid ut 18 kort 

til forskjellige næringsdrivende som blir etterfakturert i hht. forbruk. Dessuten er det lånt ut 27 kort 

til diverse andre formål uten avgift (ambulanse, kommune, lensmann ol). 

I fjor ble det totalt registrert 3241 passeringer ved bruk av bomkort. Dette er da summen av kort 

brukt av andelseiere, samt utleide og utlånte kort, og er omtrent som i fjor (3210). Totalt hadde vi i 

fjor ca 14000 passeringer gjennom bomanlegget, som er et par tusen færre enn året før. 

Driftsmessig har bomanlegget fungert bra, men vi har fortsatt noen problemer med at myntrenna i 

automaten har en tendens til å tette seg. Dette kan ha flere årsaker, men ser ut til å ha en 

sammenheng med regnvær og at pengene setter seg fast når de blir våte. 

I fjor ble vi forespeilet at kortautomaten måtte skiftes ut pga nye EØS-bestemmelser om at slike 

automater må ligge helt online og kunne betjenes med chip. Dette ble imidlertid utsatt, men er 

fortsatt aktuelt og blir muligens utført til høsten.  

Selve veibanen må sies å være i bra stand. Hele strekningen fra Mysusæter til Spranget ble som 

vanlig høvlet og saltet i tilknytning til åpnning av veien etter vinteren. Etter det har det vært kjørt på 

noen få gruslass, og flekket litt her og der.  

Av større arbeider ble som nevnt svingen ved Utsikten utbedret i fjor høst. Svingen ble både slakkere 

og bredere, og vi er godt fornøyd med det arbeidet som ble utført av Stian Brenden Maskinservice. 

Også i år har vi støttet arbeidet med forskjønning av Mysusæter sentrum, og har gitt tilsagn om en 

støtte på inntil kr 10.000, og vi har også gitt et bidrag på kr 10.000 til løypelaget. Selv har vi pyntet litt 

ved bomanlegget, det er satt opp nye informasjonsskilt, og det er lagt skiferflis på taket av 

bomanlegget. 

For å forenkle og forbedre informasjon vedr. Tjønnbakkvegen, har vi planer om et samarbeid med 

Mysusæter og Raphamn løypelag om en felles webside. Et utkast er allerede tilgjengelig via 

løpelagets hjemmeside. Mer om dette i egen sak på årsmøtet. 
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