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Referat fra styremøte i Infrastrukturfond Norefjell 15. mars 2018. 
 

Sak   Tekst                   

7/18 

Fast 

post 

Godkjenning av referat fra styremøte 30. november 2017 

Referatet ble godkjent. Stian Dybendal og Knut Sønsteby undertegnet 

referatet.  

 

 

8/18  Vedlikeholdsplan for turveiene 

Truls Råen og Geir Bottolfs får i oppgave å befare alle turveier og 

registrere på kart hvor det er behov for vedlikehold. Skisenteret og Truls 

Råen utfører nødvendig vedlikehold 

 

 

9/18 Behov for å bytte ut eksisterende skilt og sette opp nye? 

Knut Sønsteby, Knut Ringnes og Truls Råen får i oppgave å kartlegge 

behovet for å bytte ut eksisterende skilt samt hvor det er behov for å sette 

opp nye. Skilt skal ha stedsangivelse og antall km til det det er skiltet til. 

Gruppa har ansvaret for å få bestilt skiltene. 

 

10/18 Handlingsplan for IFN 2018 til 2020 

I 2018 prioriteres å utbedre stien fra Bøsetra mot Dansarflata. Denne 

kalles TS1 i Sti- og løypeplanen. Oppgradere skiløype fra Eggedalsveien 

opp til Midtre Djupsjøløype til T4-standard. Denne kalles T9 i Sti- og 

løypeplanen. 

 

 

11/18 Eventuelt 

Truls tok opp et problem man har med skiløypa fra hotellet og opp til 

Kjærleikshaugen. Her går mange til fots og man bør vurdere om det skal 

lages en egen turvei ved siden av skiløypa. 

 

Marius orienterte om at skisenteret i sommer skal lage en alpin nedfart fra 

bunnen av øvre heis ned til nedre heis. Dette er i henhold til gjeldene plan 

og det skal tas nødvendig hensyn til skiløypa. 

 

Knut R og Truls får i oppgave å merke med stolper skiløypa TV2 som går 

fra Luftsvakthytta via toppen av øvre Bøseterheis og ned til Øvre 

Djupsjøløype. 

 

   

   

   

 

Erik T. Bjøre 

Sekretær 


