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Søndre Fjellstølen Veilag SA 
Årsberetning 2021-2022 
 
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 Reinli 
Maskinstasjon AS v/ Jostein Kvaal.  For sommervedlikehold av Dugurdsbergvegen 
er det inngått en løpende avtale med Kvaal Maskin AS 
 
Styre og styrearbeid   
Det sittende styret ble gjenvalgt på årsmøtet 2019 (og forlenget en periode pga 
korona) og består av: 
- Morten Wiese, leder  
- Bjørn Jarle Wiger 
- Torkel Bergstøl  
- Rigmor Christensen  
- Petter Gislerud  
 
Det er avholdt 2 styremøter i perioden.  Hovedtemaet for styremøtene har vært 
oppsummering av sesongen, økonomi, avklaring vedr. sone 0.   
 
Pga. koronapandemien utgikk årsmøtet i 2020, og styrefunksjonene ble av den 
grunn forlenget med 1 periode. 
 
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. 
 
Den første 4-årskontrakten gikk ut sesongen 2019/20, og for de neste 4 årene er 
det inngått en ny avtale med Reinli Maskinstasjon AS.  Avtalen er revidert for også 
å inkludere grusing, skraping salting etc.  Det er også lagt inn spesifikke krav til 
utførelsen av brøytetjenesten, spesielt med tanke på krysninger med skispor, 
kjøring utenfor oppmerket vei etc. Kostnadene for brøytetjenesten er justert opp i 
hht. konsumprisindeksen, men det er ikke gjort justeringer i prisen til den enkelte 
hytteeier siden 2015.  
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Det er styrets oppfatning at brøytingen av stamveiene har blitt utført i henhold til 
inngått kontrakt, men det er rom for forbedring når det gjelder krysninger ved 
skispor, grus i terreng etc.  Derfor er dette adressert i ny kontrakt.  
 
All brøytebestilling for stikkveier og p-plasser skjer nå via brøyte appen fra 
Hyttetjenester.net. Brøyter melder om at det er noen som gjentatte ganger ikke 
klarer å melde fra i tide. Veilaget er i dialog med utvikleren av appen om å legge 
inn en sperre eller betalingsfunksjon ved for sene bestillinger.  Denne vil tidligst 
være inkludert for neste sesong. Det er styrets oppfatning at bestillingsordningen 
fungerer bra. 
 
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 
 
Vi har oppgradert og skiftet ut en del av stikkrennene i Dugurdsbergvegen og for 
kommende sommersesong vil fokus være på fornyelse av veibanen. Det vil også 
være fokus på å unngå støv. 
 
 
Regnskap  
Utsendelse av faktura og regnskap er satt bort til Regnskap og Revisjon Valdres AS 
(ECIT Valdres).  Endelig regnskap vil bli presentert på årsmøtet.  I skrivende stund 
står det ca. 135 000,- på driftskontoen.  Det er ikke planlagt noen større 
investeringer så veilaget har robust økonomi og det er foreløpig ikke behov for 
noen justering av brøyteavgiften. Styret mener at årsregnskapet vil gi et riktig bilde 
av Veilagets finansielle stilling og at det er grunnlag for videre drift.   
 
 
Morten Wiese 
Styreleder 
Oslo, 15. April 2021 
 


