
ÅRSMELDING 2003 for TRONDRUDVEGEN 
 

Det av Representantskapet valgte styre har fra høsten 2003 bestått av: 

Per Hofseth, Trondrudmarka, formann 

Lars Vestheim, Bøgasetvegen, kasserer 

Thor Sjong, sekretær 

Ola Arnfinn Haraldset, Trondrudmarka, styremedlem 

Jarle Svennerud, Nesbyen Alpinsenter AS, styremedlem 

Trondrudvegen er en privat veg som i dag går fra den nye broen ved Grasdokk i 

Rukkedalen og inn til Einan (ved avkjøringen til Bøgaset). 

 

I 2003 ble det avholdt et Representantskapsmøte, et styremøte og forøvrig uformelle møter. 
 

Vegen fortsetter heldigvis å fungere meget bra. Det er ingen tvil om at trafikken rundt 
påsketider og andre høytider er meget stor, uten at det hadde betydning for driften av vegen. 

Vedlikeholdet har fungert meget godt, og saltingen vi foretar hver sommer, gjør at de fine 
partiklene i vegen ikke forsvinner i form av støv, men blir værende og gir vegen en fast og 

god vegbane. Vi observerer at vegen enkelte steder vi ha behov for påfyll av ny masse. Dette 
arbeid blir utført neste år.  

 
Vi holder øye med skråningen i Grasdokkbakkene, og vurderer løpende om det er nødvendig 

å foreta oss noe når det gjelder store steiner som kan virke truende. 
 

Miljøstasjonen ved Trondrudkrysset fungerer svært bra. Plassen ser meget ryddig ut, og det er 
hyggelig av brukerne hjelper til med å holde denne ryddig. Plassen er nå godkjent som fast 

plass fra Nes kommunes side. Vi benytter anledningen til fortsatt å oppfordre alle brukere av 
miljøstasjonen til å bidra til at det ser ryddig ut. 

  
Så sterkt som mulig henstiller styret til alle brukerne å begrense hastigheten sommer og 

vinter. Det er beklagelig at enkelte oppfatter vegen som en mulighet til å forsøke høye 
hastigheter. Dette er til stor ulempe for andre trafikanter som har et annet forhold til 

hastigheter. 
 

Husk at det kan være nødvendig med kjettinger vinterstid. Piggfrie dekk er ikke alltid 
tilstrekkelig i fjellet!  

 
Arbeidet med det igangsatte Jordskifteskjønnet var forventet avsluttet i løpet av første halvår 

2003. Imidlertid ble resultatet Jordskifteskjønnet var kommet til – anket. Resultat av 

Overskjønnet lar vente på seg. I skrivende stund er det usikkert når dette er klart. 

 
Økonomien i Trondrudvegen fortsetter å være god. Innbetaling av de årlige 

vedlikeholdsandelene går greitt, det samme gjelder andeler for nye hytter. Det bygges fortsatt 
mange nye hytter i området, og dette bidrar sterkt til vegens gode økonomi - både når det 

gjelder nye andeler og årlige vedlikeholdskostnader. Nedbetaling av lånet til bygging av den 
nye broen  går etter planen. Styret forventer at lånet er nedbetalt i løpet av 2004/tidlig 2005.  

 
Nesbyen juli 2004 

STYRET 

(sign) 


