Øvlinglia
Rapport fra veikomiteen 2011.
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 2011.
Komiteen foretok en vurdering/prioritering av de forslagene som ikke var utført. Vi så raskt at alt ikke
lot seg utføre i løpet av 2011. Vi valgte å prioritere opprustning av stier slik at de blir mer
brukervennlige blant annet hvis en bruker trillebår, varekjerre, barnevogn etc. Målet er at hyttefeltet i
sin helhet skal bli mer tilgjengelige for alle brukere i alle aldre og med ulike funksjonelle
begrensninger.
Etter avtale med styret i foreningen har vi også i år leid inn noe maskinhjelp. Vi mener vi har fått
utført mye i forhold til de pengene som er brukt.
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:
Det ble gjort et forsøk på å få avviklet felles dugnad tidlig på sommeren. Grunnet bl.a. dårlig vær og
føre i tillegg til liten tilbakemelding fra hytteeierne ble dugnaden avlyst.
Vi har mottatt tilbakemelding på at ”fellesdugnader” for hele feltet kan være vanskelig å få avviklet.
Komiteen mener at vi får ikke gjort stort uten at det meste må gjøres på dugnad. Dugnad kan jo være
sosialt også!
Organisering av dugnadene må vurderes. Alle hytteeierne bør vurdere hvordan dugnader mest
praktisk kan organiseres. Kan det være en mulighet å organisere feltet i flere små grupper og at det
kan forventes at hytteeiere engasjerer seg i sitt ”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 felles områdene som finnes i feltet.

Kommunen:
Tydal Kommune (Selboe) har vært positive til å levere masse som vi har etterspurt.
Noe betenkelig er det at det fortsatt drar ut så mye med avklaring om den reviderte reguleringsplanen
som lar vente på seg. 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:
Vi har fått utført en god del også i sommer. Mye gjennstår, så her må det til en prioritering som
foreningen i felleskap samler seg om. Det er viktig at evt. synspunkter kommer frem på foreningens
årsmøte så en slipper misforståelser senere i ”prosessen”.
Vi bør vel sette oss mål for at noe også skjer i 2012?
Se vedlagte oversikt som viser hva som er gjort og hva som er på lista. Nye ting vil nok også komme
på banen.
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