
 

ÅRSBERETNING 2018  



Styrets sammensetning  
Styret i VGV har i årsmøteperioden bestått av følgende personer:  

 
Kai Kyllingstad, styreleder        Trengslemyrveien 2 
Jens Simonsen, styremedlem      Trengslemyrveien 53 
Svein Terje Thorsen, styremedlem       Trengslemyrveien 16 
Dan Berntsen, styremedlem         Tvitjønnåsen 11 
Randi Røinaas Lomeland, styremedlem og kasserer  Tvitjønnåsen 57 
Kjell Bjorå, varamedlem     Trengslemyrveien 11 
 

Styrearbeidet har i perioden foregått via telefon og e-post.  

 

Kommunikasjon  

Velet har egen nettside – vgvel.no – hvor styret publiserer aktuelle saker. Siden lanseringen i 

2017 har nettsiden hatt mer enn 10 500 unike besøkende, noe som må sies å være svært 

høyt når velet består av 107 hytter.  

Antall unike besøkende i 2018: 6 142  -   Antall visninger i 2018: 16 215  

 

Facebooksiden vår facebook.com/vestregautestad er en annen viktig kanal for styret hvor vi 

deler stort og smått. Siden har 289 følgere – og engasjementet og antall likes på postene er 

høyt, særlig i vinterhalvåret.  

 

E-post er også en sentral kommunikasjonskanal for styret – og vi har e-postadresse til nesten 

alle hytteeierne i velet. Om du bytter e-postadresse, er det fint om du melder fra til 

styreleder.  

 

 

Aktiviteter i 2018  
 

Veibom 

Bommen har vært stabil i drift og har virket etter hensikten, det har ikke vært uønsket 

ferdsel i området. Skulle det oppstå driftsstans på bommen kontaktes en av oss i styret (navn 

og telefonnummer på bommen). Ved behov for ekstra nøkkel/ bomåpner kontaktes 

styreleder for bestilling. Hver hytte kan registrere inntil 3 telefonnumre i bomsystemet. 

 

Veivedlikehold 

Sommer 

Styret har hatt inspeksjon på veien sammen med grunneier Bernt Gautestad og Trygve 

Jokelid. Det er Jokelid som foretar sommervedlikeholdet. På anmodning fra årsmøtet er 

http://www.vgvel.no/
http://www.vgvel.no/
http://www.facebook.com/vestregautestad
http://www.facebook.com/vestregautestad


sommervedlikeholdet videreført som tidligere vedtatt. Det betyr at veien vedlikeholdes med 

påfyll av veisubbus/kvernet asfalt.  

 

I tillegg er det i perioden utført følgende utbedringer: 

• Sprengt bort litt fjell i svingen like etter den bratte asfaltbakken som går opp til bl.a. 

Trengslemyrveien 42. Dette ble gjort for å kunne lage en litt større grøft som kunne 

lede vannet bort fra veien. 

• Ny parkeringsplass på høyre side ned mot Granlia like etter søppelbodene. Dette er 

parkering for Trengslemyrveien 73.  

• Svingen i bakken ved Tvitjønnåsen 30 er ytterligere utvidet. Parkeringsplassen som 

tidligere var i svingen er flyttet og utbedret litt. 

 

Vi informerte i fjor om at det er lagt resirkulert asfalt på parkeringsplassen som er inn til 

høyre etter første søppelbod. Denne kan benyttes av vellet.  Ser du huller i vegen er det fint 

om du hjelper til med å reparere disse, men massen skal ikke benyttes til reparasjon av 

private veier. 

 

Vinter 

Brøyteavtalen med Jokelid gjelder til 2020 og følger indeksregulering lik den private 

entreprenører har med Evje og Hornnes kommune.  

 

I avtalen som vellet har med grunneier står følgende: «Hytteeierne har – i en avstand av 

maksimum 2 meter fra naturlig veikant – rett til å foreta grøfting og rydding som er 

nødvendig for vedlikehold og brøyting.» I den forbindelse ber vi hytteeiere hjelpe til med å 

fjerne trær som gjør brøytearbeidet vanskelig. Er du i tvil om du kan fjerne trærne kan du 

gjerne kontakte en av oss i styret.  

 

Parkering 

Parker kun på angitte plasser slik at du ikke hindrer fremkommeligheten. Dette gjelder 

spesielt dersom du får mye besøk på hytta.   

 

Løype- og friluftsprosjektet 

Styret fortsetter arbeidet med utbedring av skiløypene i området, som vedtatt på årsmøtet.  

Evalueringsmøte ble etter vintersesongen avholdt med Østre Gautestad Vel, Raudestøl Vel 

og Otra IL.  Det var enighet om å prioritere Østløypa, dvs. traseen fra krysset hvor løypa fra 

Høgås møter vår løype, og videre inn til benkene ved Brahjelmen.  

I tillegg ble det foretatt utbedringer på løypa som går fra Østløypa til Vestløypa, langs 

Brahjelmstjønna. 

 

• Avtalen om kjøring av skiløyper med Otra Løypeservice er forlenget. I tillegg kjøres det 

løyper med snøscooter i de perioder det ikke er nok snø for Otras løypemaskin. 



Snøscooteren eies og kjøres av privatperson fra Østre Gautestad Vel. Årsmøtet i VGV har 

vedtatt å bidra med støtte til driftsutgifter.   

• Østre Gautestad Vel søkte også i 2018 støtte fra Aust-Agder fylkeskommune til utbedring 

av skiløyper på Gautestad. Beløpet som ble innvilget utbetales i 2019 og deles på de to 

velforeningene i området.  

• I høst ble det plassert to tavler med oversikt over løypene på Gautestad. Et på 

Trengslemyra på toppen av Granlia og ett hvor løypa kommer ned fra Østre Gautestad.   

Vi vil rette en stor takk til Otra IL som har gitt oss tavlene og alle de andre skiltene dere 

ser i løypene. 

• Vi har hengt opp en postkasse (som også er gitt av Otra IL) like før benkene for å se hvor 

mange som benytter løypene. Fint om dere skriver navnet i boka som ligger i kassen. 

Dere er da med i trekningen av premier.  

 

Økonomi 
Velforeningen hadde i 2018 inntekter på kr 242 583,- og utgifter på kr 264 001,-.  Resultatet 

for 2018 er på kr -21 417,-.  Samlet innskudd i Evje og Hornnes Sparebank pr 31.12.17 er på 

kr 251 855,-. Vedlagt er urevidert regnskap, som vil fremlegges for årsmøtet i revidert 

utgave.  

 

Kontingenten for 2019 er fastsatt av årsmøtet til kr 2 000,- (kr 2 500,- ved brøyting av egen 

vei). 

 

Eventuelt  
Det har vært noen hytter til salgs i området i løpet av året og alle er solgt. Vi ønsker alle nye 

hytteeiere velkommen til Vestre Gautestad Hyttefelt.  

 

 

På vegne av styret i VGV 
 
 
 
 
______________________________________ 
Kai Kyllingstad 
Styreleder 
 
Kristiansand 05. mars 2019 
 


