
STYRETS ÅRSBERETNING  

FOR 

TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA 

(TRONDRUDMARKA VEGFORENING) 

2014 

 

Trondrudmarka Vegsamvirke SA sitt styre har siste året bestått av:  

Tore Ness, Formann 

Helge Holm, Kasserer 

Ole Johnny Moen, Styremedlem 

Bård Asle Haraldseth, Varamedlem 

 

Det har vært avholdt to (2) styremøter i 2014. Det har vært behandlet tolv (12) saker og 

ellers kommunikasjon via e-post, telefoner og ved uformelle samtaler.  

Saker som er styrebehandlet er følgende: Regnskap for Trondrudmarka Vegforening 2013 og 

foreløpig første ½ år 2014. 

1. Forberedelse til Årsmøte 2014 i Trondrudmarka Vegforening. 

2. Styrets sin innstilling mht asfalt på Trondrudvegen. 

3. Utbedringer og vedlikehold av vegen.  

4. Gruslagringsplass hos Helge Holm. 

5. Informasjon ol. om Trondrudvegen. 

6. Årskort ol. fra andre Vel og sameier i området. 

7. Ny brøyteavtale med Helge Holm.  

8. Eventuelt med noen små saker. 

Byggeaktiviteten i området er forholdsvis rolig, og det er kommet inn fire (4) nye andeler i 

2014. 

Vi benytter fortsatt Hallingdal Økonomiservice AS som regnskapsbyrå. Det er autorisert 

regnskapsfører Anne Mette B. Rue som fører vårt regnskap. 



Samlet sommer og vinter vedlikehold viser et forbruk på kr. 136.052,- og er kr. 39.812,- 

mindre enn i 2013. Vi har fullført arbeidet ved Trolset nå i 2014. Det er i tillegg gjort 

grøfterensk fra bommen og opp til Trollset, noe hogst og bort kjøring av kvist/busker, 

skraping, salting og noen nye skilter nede mot Miljøstasjonen. Bompenger er omtrent som i 

2013. Kundefordringer og Mva er kommet inn i 2015.  

Styret er som tidligere av den oppfatning at vegen blir forbedret på de strekninger det er 

nødvendig og at veibanen bygges opp med pukk og grus. Begge deler etter hvert som det 

finnes midler og eventuelt masse til dette arbeidet. Etter styret sin mening er vegen i god 

stand og godt tilpasset den trafikk som er til enhver tid. 

Styret oppfordrer fortsatt medlemmene til å avpasse farten på vegen og respektere 

fartsgrensen på 50 km/t inne i området vårt. Vi oppfordrer også alle om å bruke refleks 

vester om høsten/vinteren. 

 

Inntekter kr. 189.787,- i 2014 mot kr. 191.609,- i 2013. 

Utgifter kr. 177.534,- i 2014, mot kr. 209.986,- i 2013 (kr.32.452,- mindre). 

Årets overskudd er på kr. 12.253,- og det er overført samvirket sin egenkapital.  

Likviditeten er pr. 31/12-14 på kr. 50.769,- 

Helge Holm har brøyting av vegen. 

 

 

NESBYEN 

23 juni 2015 

 

Ole Johnny Moen  Tore Ness  Helge Holm 

(sign)           (sign)           (sign) 

   


