Årsberetning Høyset Nedre Vel året 2010.

Under vårsmeltingen fant vannet nye veier og vasket bort store deler av veien fra hytta til Guldhaug
og ned til snuplassen. Da veien var i så dårlig forfatning at Christiansen ikke kom frem til sin egen
hytte, ble Roar Dahlen engasjert umiddelbart for utbedring. Det ble tatt en del bilder for å
dokumentere skadene. Styret hadde flere befaringer, blant annet med Valdres Energi, for å finne en
deling på reparasjonskostnadene. Det ble imidlertid konkludert med at dette måtte sees i
sammenheng utvidet adkomstvei til Guldhaug. Guldhaug har derfor betalt reparasjonene i sin helhet
både på egen og felles vei.

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. Også i år inspiserte vi overløpsrørene under veien
og konkluderte med at det ikke var behov for utskiftinger/utbedringer av disse. I hovedsak ble det
renset i grøfter, da spesielt ved oppfangsgropen ved trafoen. 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 Dahlen var invitert til befaring på dugnadsmøtet men møtte ikke.

Styret har ikke mottatt noen henvendelser om snøbrøytingen og opplever derfor at brøytingen har
fungert tilfredsstillende. Det har jo også vært lite snø i år. Noe som gjør at snøsmeltingen bør gå greit
i år.

Bjørn Songe-Møller har fulgt opp og drevet en flott Web-side for Nedre Høyset Vel også i år. Dette er
et flott stykke arbeide vi alle har glede av. 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.

For styret i Høyset Nedre Vel

Knut H. Berntsen, formann

