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Tjønnbakkvegen SA, 2670 Otta

Årsmelding

Etter en litt omstendeli8 prosess er nå Tjønnbakkvegen registrert som samvirk€foretak og ofiisielt navn er nå

Tjønnbakkvegen sA.

lnntekstsmessig ble 2012 et år noe under påri. Dårligvær med mye regn må tå hovedskylden fordei. Resultatet

ble likevelbedre €nn året før til tross for mindre inntekter. Viendte opp med et d riftsmessig overskudd på kr

59.574 mot et underskudd pe kt 47.l75 årctløt. Dette skyltes da mindre utgifter enn iforrige periode.

Prdato harvinå l2l andelseiere son tilsammen har 148 åktive bomkort. ltillegg erdet leid ut 20 kontil
forskjellige næringsdriv€nde som blir etterfa kturert ihht. forbruk. Dessuten er det lånt ut 29 korttildiverse

andreformål uien avgift (ambulanse, kommune, lensmann ol).

Totalt hadde viitor ca 13200 passeringer gjennom bomanlegget, ca 800 færre enn åretfør. Av dette utgjør bruk

av årskort 2852 passeringer 13241forrige år). Dette er da summen av kort brukt avandelseiere, pluss utleide og

udånte kort.

Hittiliår liggervigodtan ifht. ifjor med nesten 30 % økning iinntektene. Fortsett€r godværet utover høsten

tegner2013 tilå bliet rekordår. Her må det imidlertid skytes inn at bomavgiften iårogså erøkt med 5 kr.

Somautomaten er nå oppgradert slik at den er isamsvar med EøS b€stemm€lsene og ligger nå online og kan

også betjene bankkort med chip.Totalt kostet oppgraderingen kr 54531, 08såmmen med servetleie,

mobilabonnement ogåndre driftsutgifter på automaten, må det sies at utgiftene for å kunne betale med

bankkort etter hvert har blitt relati\t høye.

Alt ialt må visiat bomanl€gget fungerer bra, men vihår hatt noen problemer etter oppgraderingen med at

bankkortene inoen tilfellerikke virker, uten at vihelt harfunnet årsåken tildett€. Videre er det månge som har

klaget på at de ikkefår kvittering etter å ha betah. Dette skyldes høystsannsynlig at man ikkefølger prosedyren i

displayet. Det erviktig at man ikketrykker på billettknappen før man får beskjed om det idisplayet. For øvri8 har

overgangen tilfelles bomavgift for alle føntilmye mind re feil i tilknytning til valg av takst og plundring med

v€ksling.

Selveveiban€n må sies å være ibra stand. Sen vårgiorde at viikkefikk åpnet veien til pins€, men måtte vente til
helSen etter. lherdig innsats av styremedlem mene med åpning avstikkrenn€rog veiting avvårvånn gjorde at

vårløsningen forløp uten problemer. Hele strekninS€n frå Mysusæter til Spranget ble som vanlig høvlet, 08 etter

hvert også salt€t, selv om det ble utført vellenge etter at d€tvar bestilt, noe som medførte at det til tider støvet

velmye, og at det harvært mer vaskebrett enn vanlig. Vitar med oss dette ved valS av leverandør neste år.

Videre er det iperioden skiftet ut 2 stikkr€nnersom var tette ogdårlige, og det er også grøftet €t par strekninger

på tilsammen ca 500 m, strekningen Nyland-Resseth 08 noe på øvresiden av bommen.

Tjønnbakkvegen har nå også fått egen webside, riktignoksom en delav hjemmesiden tilløypelaget, men styret

mener den giren god m u ligh€t til informasjon om styrets arbeid, samt info om å pn in8,/stenging åv vegen og

annen aktuell ;nformåsjon. -Ia kk til Terje Bekkemellem som har gion en utmerketjobb med å få denne på lufta.

Odd G. Haugstulen/ormann


