Sandemark‐/Øyvassveien veglag v/
Blåfjellvann og Øyvann grunneierlag
Nedre Sandstrand grunneierlag
Blåfjellvann velforening
Øyvann hytteforening
Sandmark bygdeutviklingslag

Til medlemmene (brukerne av parsell av Sandemarkvegen og Øyvassvegen)
Sandstrand, 06.11.2014

INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE I SANDEMARK- OG ØYVASSVEGEN VEGLAG
TIRSDAG 18.11.2014 KL 1900 PÅ TJELDSUNBRUA KRO OG HOTELL
Kommunestyret vedtok i møte den 11.12.2013 å nedlegge følgende vegparseller som kommunal veg
og omdanne dem til privat veg:
b. Sandemarkveien – fra X Blåfjellveien, inkludert hele Øyvassveien (til vei‐ende Øyvann). Vei‐
lengde: Ca 4.500 meter.
c. Lamsosveien. Hele veien – ca 650 meter.
d. Blåfjellveien. Fra parsellen fra siste husstand til dagens snuplass. Ca 600 meter.
Kommunestyret inviterte i samme vedtak grunneiere og brukere av vegen til å organisere veglag og
ta ansvar for vedlikehold av vegen. Partene som er berørt av vedtaket møttes den 09.10.2014 og
diskuterte forutsetningene for drift av Sandemark‐ og Øyvassveien veglag.
Det var enighet om å nedsette et interimsstyre med sikte på å iverksette tiltak for vedlikehold av
vegen, sikre finansiering av veglagets drift og organisere veglaget. Interimsstyret har hatt denne
sammensetningen: Geir Are Olsen, Levald Åsheim, Tore Johnsen og Ole Kristian Severinsen.
Kommunestyret oppfordret også veglaget til å søke kommunen om støtte til drift av vegen. Dette har
interimsstyret gjort og har i søknaden til kommunen lagt til grunn at det skal utføres vinter‐
vedlikehold av veien i sesongen 2014‐15 i tilnærmet sammen omfang som tidligere slik at vegen kan
være åpen for daglig ferdsel. Søknaden vil bli behandlet av formannskapet 12.11.2014.
Etter formannskapets møte vil fortsetningene for drift og vedlikehold av vegen være mer kjent og
interimsstyret innkaller til medlemsmøte
tirsdag den 18.11.2014 kl 1900
på Tjeldsundbrua Kro og Hotell.
Formålet med møtet er å forankre noen rammer for interimsstyret sitt arbeid og få synspunkter på
ressursbruk i vedlikeholdet av vegen. Interimsstyret har hatt som utgangspunkt et vintervedlikehold
på tilnærmet samme nivå som tidligere.
Interimsstyret vil ha et møte den 13.11.2014 for å diskutere situasjonen etter formannskapets møte.
Vi vil etter dette gå ut med en dagsorden for medlemsmøtet og informere så langt det er mulig.
Informasjon legges fortløpende ut på veglagets Facebook‐gruppe og på www.sessan.no/veglag fra
07.11.2014.

Med vennlig hilsen

Interrimsstyret

