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Referat fra styremøte i Infrastrukturfond Norefjell 28. august 2019. 
 

Sak   Tekst                   

19/19 

Fast 

post 

Godkjenning av referat fra styremøte 23. mai 2019 

Referatet ble godkjent.   

 

 

20/19 Status årlig vedlikehold 

Det er stort sett bra. Noen steder bør det legges på mer subbus, dette 

gjøres i 2020. Truls R gjennomfører krattknusing der det er behov i høst. 

 

21/19 Vardefjellsløypa, TS1, Seterveien, og skilter i fjellet 

Arbeidet med Vardefjellsløypa er godt i gang, TS1 er ikke ferdig i øvre 

del, Seterveien er ferdig. Det må gjøres en jobb med å lage en oversikt 

over alle skilt. Erik og Knut R. fikk i oppgave å spørre Ole Gunnar 

Skinnes om han kan ta på seg en slik oppgave.  

 

 

22/19 Kommunedelplan for Norefjell 

IFN sitt innspill til planen er med i saken. Det er ingen innspill til planen 

som vil påvirke IFN sitt arbeide i særlig grad. Arbeidet med å avsikre 

Norefjell Friluftsmark fortsetter. Inge vil snakke med Ordfører for å 

undersøke hva kommunens holdning til dette er.  

 

23/19 Reguleringsplan Øvre Gulsvik 

IFN har ingen kommentarer til planen utover at det er uheldig at Midtre 

Djupsjøløype og adkomstvei til hytter ender ut sammen mot hovedveien 

til 903. 

 

24/19 Eventuelt 

Skiløypa langs veien mot 903 og den nye skibrua er ikke utbedret. Erik tar 

kontakt med Holtet om det.  

Guro og Geir orienterte om prosjektet «mulighetsstudie sykkel på 

Norefjell». Studien ser på mulighetene for å utvikle et lavterskel 

sykkelprodukt felles for kommunene Flå, Krødsherad og Sigdal. 
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Sekretær 


