
Søndre Fjellstølen Veilag SA 

ÅRSBERETNING 2018/19 
 
Bakgrunn   
Søndre Fjellstølen Veilag SA (org.nr. 916150326) ble etablert i 2015 med det formål å opprettholde 
god fremkommelighet på Fjellstølen vinterstid.  Fra og med 2018 overtok veilaget også ansvaret for 
sommervedlikeholdet av Dugurdsbergvegen. Veilaget er organisert som et Samvirkeforetak (SA) hvor 
alle Gnr/Bnr langs de 15 stamveiene er medlem. Det er etablert avtale om brøyting med Jostein Kvaal 
gjennom Reinli Maskinstasjon AS.  Denne avtalen gjelder til og med sesongen 2018/19. For 
sommervedlikehold av Dugurdsbergvegen er det inngått en løpende avtale med Kvaal Maskin AS 
 
Styre og styrearbeid   
Det sittende styret ble gjenvalgt på årsmøtet 2018 og består av: 
- Morten Wiese, leder (på valg) 
- Bjørn Jarle Wiger (på valg) 
- Torkel Bergstøl  
- Rigmor Christensen  
- Petter Gislerud  
 
Det er avholdt 1 styremøte i perioden.  Hovedtemaet for styremøtet var oppsummering av sesongen  
og etablering av nettbasert ordning for brøyte bestilling.   
 
Drift  
Veilagets formål er å legge forholdene til rette for god fremkommelighet på Søndre Fjellstølen 
vinterstid ved at det inngås brøyteavtale med brøyte entreprenør. Veilagets styre overser at brøytingen 
foregår i henhold til inngått kontrakt og er kontaktpunkt for medlemmene. For sommervedlikehold av 
Dugurdsbergvegen avholdes det befaring med entreprenør hver vår og prioritering av oppgaver 
avtales. Utover dette er det ingen aktivitet i veilaget. 
 
Det er styrets oppfatning at brøytingen av stamveiene har blitt utført i henhold til inngått kontrakt og vi 
vil videreføre kontrakten med Jostein Kvaal også for kommende sesong.   
 
Fra og med neste sesong vil brøytebestilling for stikkveier og p-plasser skje via en nettbasert tjeneste 
fra Hyttetjenester.net.  Bestillingstjenesten er nå under utprøving hos noen utvalgte hytteeiere og vi vil 
gi en kort presentasjon av tjenesten under årsmøtet. 
 
Brøyting av parkeringsplasser og stikkveier er basert på privat avtale med Jostein Kvaal og inngår ikke 
i Veilagets kontrakt.  Tidligere avtaler videreføres automatisk hvis det ikke er gitt beskjed om noe 
annet.  Hytteeiere som ønsker privat brøyteavtale med Jostein kan kontakte han på: 
mob: 951 82 015 
e-post:  kvaaljostein2@gmail.com 
 
 
Regnskap  
Utsendelse av faktura og regnskap er satt  bort til Regnskap og Revisjon Valdres AS.  Endelig 
regnskap vil bli presentert på årsmøtet.  I  skrivende stund står det 215 000,- på driftskontoen.   Det er 
ikke planlagt noen større investeringer så veilaget har robust økonomi og det er derfor ikke behov for 
noen justering av brøyte avgiften.  Styret mener at årsregnskapet vil gi et riktig bilde av Veilagets 
finansielle stilling og at det er grunnlag for videre drift.   
 
 
Morten Wiese 
Oslo, 09. April 2019 
  
 


