Møtebok for Vestre Slidre fjellstyre
Sak nr 23/2010

Møtedato: 28.4.10

Møtestad: Slidretun

Arkiv nr:

Søknad om oppføring av to trebruer over myr og økonomisk støtte
CK Valdresekspressen V/Per Ivar Søndrol søkje om å få bygge to trebruer mellom Ørmestadstølen og Svult.
Klubben søkjer også om tilskot til innkjøp av materialar (kr 9946,-), arbeidet vil bli gjort på dugnad.
CK Valdresekspressen V/Per Ivar Søndrol skriv følgjande i brev datert 29.3.2010:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL A BYGGE TO TREBRUER OG ØKONOMISK TILSKUDD.
Ck Valdresekspressen har arrangert Valdresrittet på sykkel to ganger. Rittet har start og innkomst ved
sekskantet på Vaset. Sommeren 2010 skal rittet arrangeres den 24. juli. Se vedlegg. Sykkelrittet går på
stølsveier, traktorveier og stier, via Murkelie, Trollhovd, Grønnsenhøgda, Ormestastølen, Svult, Mitre Syndin,
Fiskeløyse, Knippeseth og Vaset.
Mellom Ormestadstølen og Svult følger rittet en sti, langs denne stien er det to bløte myrer som må
passeres. Her er det tidligere lagt ut noen smale trelemmer, som ligger rett på bakken. Disse trelemmene er
smale og ustødige å sykle på.
Vi søker om tillatelse til å bygge nye trebruer av impregnert materiale over disse to bløte myrene. Bruene er
tenkt bygd slik at de blir 1 meter brede. Det blir da lette å komme over både på sykkel og til fots. Vi har
innhentet priser hos Fosheim Sag på materialer som er tenkt brukt, dette beløper seg til kr. 9946,-. Se
vedlegg.
Vi søker om økonomisk tilskudd fra Vestre Slidre fjellstyre til innkjøp av materialene. Arbeide med å bygge
bruene er tenkt utført på dugnad av medlemmene i sykkelklubben. Vi håper på et positivt svar.
Fjellstyret var tidlegare med i eit sykkelprosjekt for Vestre Slidre vestfjell saman med Gomobu fjellstue,
Nøsen fjellstue og Valdres destinasjon. Etter fjellstyret trekte seg ut av prosjektet, har det vore lite aktivitet i
prosjektet. Det står framleis att kr 42.225 på konto til sykkelsatsing. Administrasjon har sendt brev til
prosjekteigarane om sykkelklubben kan få dekka sine utgifter frå denne kontoen. Signal frå prosjekteigarane
er positive, men vedtak må gjerast i eit møte.
Dei nye bruene vil rydde opp i tidlegare tiltak som korkje er fine eller funksjonelle lengre. Tiltaket vil også
vera til stor nytte for turgåarar og andre syklistar.

Vedtak:
Fjellstyret har ingen merknader til søknaden om bygging av trebruer for sykling mellom Ørmestadstølen og
Svult.
Fjellstyret har ikkje vurdert økonomisk støtte til tiltaket sidan det er kome positive signal frå sykkelprosjektet
om støtte til tiltaket.

Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 29.4.10

Harald Ranum
sekretær
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