
       
Til: 

Sverre Engelschiøn 
Kristin Rosenlund 
Nordfjellstølen hytteeierforening 
v Eystein Holter         Oslo 15.juni 2022 

Det innkalles med dette til årsmøte i Vegstyret Kælvbakklie-Nordfjellstølen tirsdag 28. juni 2022 
Kl 18.00 i Ensjøveien 7, Oslo. Vanlige årsmøtesaker. 

Til stede: 

Erik Ødegård 
Sverre Engelschiøn 
Eystein Holter ( pr telefon) 

Saksliste: 

1. Valg av ordstyrer 
  
 Sverre Engelschiøn ble valgt. 

2. Valg av protokollfører 
  
 Erik Ødegård skriver protokoll. 

3. Godkjenning av innkalling, fullmakter, og saksliste. 

 Årsmøtet godkjenner innkalling, fullmakter og saksliste.  
  

4. Årsmelding fra styret, revidert regnskap, arbeidsplan og budsjett. 

 Årsmelding og revidert regnskap ble tatt til etterretning.  
 Arbeidsplan og budsjett ble godkjent.  
 Revisjonsrapport ble tatt til etterretning. 

5. Valg av revisor. 

 Det er usikkert om Kjell Ulven fortsetter. Erik Ødegård følger opp. 
 Årsmøtet har innstilt Kjell Ulven dersom han ønsker å fortsette. 



6. Års, bom, og særskilte avgifter for 2023. 

Grunnet økning i drivstoffavgifter og inflasjon blir veglagets utgifter til brøyting, grusing, 
anleggskjøring og kloring også høyere. I tillegg har andre entreprenører på veien varslet prisøkning 
med ca kr 100 pr time grunnet økte kostnader. 

Dagens timesats for brøyting er lavere enn veiledende priser for leiekjøring pr 2021 og må økes. 
For å opprettholde omtrent samme nivå på nødvendig vedlikehold av vegen foreslås det å øke 
satsene på årskort med kr 150.   

Ny timepris for brøyting/slodding og annet arbeid på vegen med traktor, gjeldende fra 1/7/22 blir kr 
800 (pluss mva). Beredskapstillegg for brøyteberedskap kr 9.000 (inkl mva). Manuelt arbeid på 
vegen: kr 350 pluss mva. 

Parkeringsavgift for vinterparkering er i dag kr 300. Forrige regulering var i 2017.  
Parkeringsavgift blir indeksregulert hvert 5.år og reguleres etter konsumprisindeks med kr 50 til kr 
350 gjeldende fra 2023. 

Følgende satser ble vedtatt av årsmøtet : 

Enkeltbillett: kr 50 - uendret. 
Lastebil: kr 150 - uendret. 
Vinterparkering besøkende: kr 30 pr døgn - uendret. 
Årskort uten vinterparkering kr 2300 ( øker med kr 150) 
Årskort med vinterparkering kr 2650 ( øker med kr 200) 
Årskort  for hytter ved Kalvbakklie kr 1300 (øker med kr 100) 
VKR tillegg for septiktømming: kr 75- (uendret). 
Ekstra avgift for anleggskjøring ved tilbygg og påbygg:  kr 1500 (uendret).  

7.  Referatsaker: Status i brøytesaken. 

Vegstyret/grunneiere har mottatt varsel om innkalling til rettsmøte onsdag 21. september 2022 i sak 
-20-083092REN-JVIN/JFAG Nordfjellstølen. Retten innkaller partene til rettsmøte den 21. 
september 2022. Formålet med møtet er at retten skal få et grunnlag for å utarbeide forslag til 
jordskifteavgjørelse.  

Vedtak: 

Vegstyret vil søke juridisk bistand i de spørsmål som angår veglaget Kalvbakklie-Nordfjellstølen. 

Referatsak: Skilting og fartsdempende tiltak på fjellet 

Hytteeierforeningen ønsker en redusert fartsgrense i hyttefeltet på øvre del feks 20 km/t.  



Det er også et ønske om å lage «fartsdumper» av grus/pukk noen steder der det kjøres for fort. 
Vedtak: Saken tas videre med veglaget/entreprenør for å finne praktiske løsninger.  

Oslo 28.6.2022 

 


