
Årsberetning Høyset Nedre Vel året 2009. 
 
Styret inviterte også i år til felles dugnad på vel-veien. Det var godt oppmøte og det 
ble utført rensing av veigrøfter og brøytestikking for bedre brøyting. Vi var ikke så 
heldige med været da årets første snø møtte oss denne dagen. Også i år inspiserte 
vi overløpsrørene under veien. Det hele ble avsluttet med felles pølse bevertning på 
hytta til Knut Berntsen. Et vellykket arrangement som styret tar mål av seg å gjenta til 
neste år. 
 
Roar Dalen var innvitert til befaring på dugnadsmøtet men møtte ikke. 
 
Det kan virke som et av overløpsrørene i cement har knust og må byttes. Formannen 
har vært i kontakt med med to lokale gravmaskinførere for pris på dette. Arbeidet 
med å skifte dette røret kan fort komme til å koste en 20.000,-- kr. Det var derfor 
enighet på dugnadsmøtett om å se hvordan rørene fungerte våren 2010 etter at de 
var "renset", før man bestemte seg for å utføre dette arbeidet. 
 
Det ble tatt opp med Høyset Pannorama at vel-veien øverst var så ødelagt av 
anleggsmaskiner som tar ut masse at den ikke var fremkommelig for personbiler. Det 
ble lovet at de skulle gjøre noe med dette, men det ble gjort svært lite. Dette følger 
styret opp videre i 2010. 
 
Styret fikk høsten 2009 levert og fordelt drøyt 6 m3 med subbus på veien, for å få fyllt 
i huller. Hvis behov vil dette også bli gjort i 2010. 
 
Roar Dalen har gjort noe enkelt vedlikeholdsarbeid på veien blandt annet skrapt og 
fordelt subussen som ble innkjøpt.  
 
Styret har fulgt opp brøyteavtalen med Roar Dalen. Har bedt om at alle stikkveier 
måkes og at veien måkes ut til brøytestikkene (senest vinterferien 2010). Dalen sier 
at det er vanskelig å holde prisen nede når det kommer så hyppige snøfall. Det er 
meningen at formann skal ha en befaring med Dalen i påsken. Brøyteavtalen skal 
diskuteres på årsmøtet 2010 og følges opp igjen på høsten 2010 for spesifisering av 
bredde på brøyting og hyppighet. 
 
Vedtektene for Høyset Nedre Vel ble godkjent på årsmøtet 2009. 
 
Bjørn Songe-Møller har fugt opp og drevet en flott Web-side for Nedre Høyset Vel. 
Styret ønsker å gi en stor takk for arbeidet som er lagt ned her. 
 
Styret har purret for innbetaling av årsavgift. Fortsatt noen som henger etter med 
betaling. Dette følges videre opp i 2010.    
 
 
 
For styret i Høyset Nedre Vel. 
 
Knut H. Berntsen, formann. 
 
 


