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Referat fra styremøte i Infrastrukturfond Norefjell 24. september 2020.
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Tekst
Godkjenning av referat fra styremøte 26. mai 2020
Referatet ble godkjent.
Status for vedlikehold
Truls orienterte om arbeidet han og Håkon har utført. Det er gjort
vedlikehold på Nedre Djupsjøløype, flyttet på steiner i elva ved Leppejuv
og de har bidratt til å få satt opp ny gapahuk ved Rauhaug. Vedlikehold på
Øvre Djupsjøløype, bakken opp mot kulvert ved 903, Midtre
Djupsjøløype og Vardefjellsrunden utsettes til sommeren 2021.
Opprusting av nedre del av Seterveien
Knut S. orienterte om at den nedre delen av Seterveien nå er ferdig.
Vannkilde på Norefjell
Åsne orienterte om innspill fra turgåer om en vannkilde ved alpinbakken
ved Bøseter. Styret takker for innspillet men ønsker ikke å
tilrettelegge/merke/skilte til den.
Med sykkel på Norefjell.
Guro orienterte om hva som er utført i sommer. Aktuelle sykkelruter er
registrert med gps og bilder. Disse har blitt lagt inn på et nettsted, slik at
de nå er tilgjengelig via digitale løsninger. Man har lagt vekt på å finne
familievennlige ruter. Styret er godt fornøyde med det arbeidet som er
utført og ønsker at kartleggingen fortsetter. Det er satt av 33.000 kr til
prosjektet. For mer informasjon se vedlagt rapport som Geir har laget.
Bygging av VA
Hans Ole orienterte om planlagt utbygging av VA. I høst starter arbeidet
med å koble VA fra Djupsjøenområdet til Norefjell vann- og
avløpselskap. Påkoblingen skjer ved parkeringsplassen P2. På P2 skal
Hære rydde opp og flytte brakkene innen 1/12-20. Holtet skal legge VA
fra Djupsjøen til P2 og de har fått lov til å benytte deler av P2 som
riggplass for arbeidet. Snøbrøytingen av P2 skal utføres av Holtet. Det
planlegges å legge VA til 4 hytter bak hotellet ved Bøseter. I den
forbindelse vil kommunen kreve at det opparbeides turvei over VAgrøfta. Dette vil løse behovet for en turvei fra hotellet og inn til den
eksisterende turveien T4. Kommunedelplan for Norefjell er fremdeles
ikke vedtatt. Kommunen skal mekle med fylkesmannen og
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fylkeskommunen som har innsigelser til planen. Håpet er at ny
kommunedelplan kan vedtas av kommunestyret før nyttår. Det planlegges
å gjøre om på renovasjonsordningen for fritidsbebyggelsen i kommunen.
På Norefjell er det planlagt to steder der man skal levere avfall. Dette er
på parkeringsplassen P1 og ved Norehammeren
Årsmøte IFN
Årmøtet blir utsatt til våren 2021
Eventuelt
Sondre Holtet ønsker å fortsette med å tråkke lysløypa mellom Noresund
og Norefri. Styret stiller seg positive til dette og ber Sondre om å kontakte
idrettslaget. Det er KIL som har inngått avtalen med grunneierne i
området om å tråkke skiløypa.
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