Øvlinglia
Rapport fra veikomiteen 2012.
Komiteen, som fikk fornyet tillit på siste årsmøte, har tatt med seg signalene fra årsmøtet og brukt
oppsettet over aktuelle oppgaver som ”arbeidsredskap” for å vurdere aktiviteter i 2012.
Komiteen foretok en vurdering/prioritering av de forslagene som ikke var utført.
I følge vedtak på årsmøtet er opprustning av Setervegen i Nedre felt vært prioritert.
Dette ”prosjektet” er fullført med noe maskinhjelp for graving/planering og transport av masse. Gratis
duk er skaffet fra Norske Skog.
Nedre felt (Ormberg) har organisert det praktiske arbeid delvis sammen med veikomiteen.
Det er behov for noe supplement av masse senere.
Veikomiteen har informert kommunen om de maskin- traktorkjøringene som har skjedd inne i feltet.
Kommunen er også informert om våre aktiviteter som er utført.
Økonomiske forpliktelser i forbindelse med opprusting av stier etc. i feltet er avklart med styret.

Dugnad:
Bortsett fra noe dugnad i Nedre felt er det ikke avviklet noen ”fellesdugnader” siste år.
Mindre dugnader forventes at de avvikles ”lokalt” av brukere i det enkelte ”nærområde”.
På denne måten får en satt fokus på de enkelte områdene i feltet.
I tillegg vil det nok bli behov for felles løft i de ”fellesområdene” som finnes i feltet.

Kommunen:
Tydal Kommune (Selboe) virker i utgangspunktet positive til samarbeid.
Det er tydelig at det er vanskeligere å få hjelp/tilskudd til tiltak når dette etterspørres.
Det er sendt en formell søknad om støtte til opprustning av Øvre bru. Svar er ikke mottatt så langt.
Noe betenkelig er det at det fortsatt drar ut så mye med avklaring om den reviderte reguleringsplanen.
Signalene er at det ikke er planlagt større ting inne i feltet enn opprusting av eksisterende stier/veier.
Utfordringen ser ut til å ligge i avklaring med grunneier om veien mellom Riastvegen og
Øvlingbekken ved hytte nr. 2.

Videre:
Stiene, på de fleste steder, har nå kommet opp på et brukbart nivå. Løpende vedlikehold av vei/sti blir
viktig fremover.
Veikomiteen ser for seg at oppgradering av Øvre og Midtre bro må få første prioritet i 2013.
Årsmøtet får ta den endelige prioriteringen.
Se vedlagte oversikt som viser hva som er gjort siste år og hva som er på lista.
Nye ting vil nok også komme på banen?
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