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Referat fra styremøte i Infrastrukturfond Norefjell 6. desember 2018.
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Tekst
Godkjenning av referat fra styremøte 18. september 2018
Referatet ble godkjent. Geir og Knut Sønsteby undertegnet referatet.
Orientering om kommunedelplan og friluftsmarka
Ellen Anne orienterte om arbeidet. Den nye planen vil gjelde for et større
område enn dagens plan. Styret må gjerne komme med innspill om vi ser
behov for stier og turveier som ikke ligger inne i gjeldene planer. Staten,
som eier ca halvparten av friluftsmarka, vurderer å trekke seg ut som eier.
De har bedt kommunen om hjelp til den prosessen.
Behov for å bytte ut eksisterende skilt og sette ut nye.
Det meste er nå utført. Det vil bli montert metallskilt på fjellet i vinter.
Tråkking av skiløyper på Norefjell
Det blir ingen endring i 2019.
Økonomi
Erik orienterte. En status ved årsskifte gis på neste styremøte
Omlegging av T4 ved Bukkespranget
Det har kommet et ønske fra en grunneier om å flytte turveien lengre vekk
fra tomta. Inge har forklart vedkommende at ny skibru må være på plass
før vi flytter på turveien.
Framtidige prioriteringer
Vi er i gang med å lage handlingsplan for 2019. Følgende innspill ble
notert på møtet: Turstien TS1 gjøres ferdig i øvre del. En stikkrenne på
Seterveien bør være større. Det bør ryddes bedre på Nedre Djupsjøløype,
flere steiner bør fjernes. På Høgevardeløypa bør flere steiner fjernes. På
P1og P2 bør det tilrettelegges med info-skilt, bord og benker. Etablere
skibru ved P2. Opparbeide turvei fra P2 til Leineseter. Lage gapahuk på
Dansarflata.
Arbeidet forsetter på neste møte.
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