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Referat fra styremøte på Teams i INF 29. september 2021.
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Tekst
Godkjenning av referat fra styremøte 20. mai 2021
Referatet ble godkjent.

20/21

Skilting og Norefjellvarden
Erik orienterte fra et møte mellom Krødsherad og Sigdal kommuner der
Norefjellvarden var tema. Kommunene skal utarbeide en skiltmal som vi
kan benytte til framtidige informasjonsskilt. Erik og Knut R. fikk
oppgaven med å skaffe oversikt over behovet for nye turskilt. Åsne
kontakter Ole Gunnar Skinnes for å få den oversikten over eksisterende
skilt som han har laget.
Vedlikehold av turveiene 2021
Truls orienterte om det som er utført i forhold til det styret har bedt om:
Truls Råen og Håkon Sæterstøen tar på seg følgende oppgaver for IFN i
prioritert rekkefølge:
1, Turveien fra Norefjellstua opp Skinneskneika og videre opp mot
luftvaktshytta skal opparbeides til T4-standard med tilkjørte masser.
Reparere informasjonsskiltet ved Norefjellstua.
2, Bytte av stikkrenner etter skjønn samt å legge på toppmasse/subbus på
partier av turveinettet.
3, Lage bru fra turveien til gapahuk ved Rauhaug
4, Utbedre skade ved brua på turveien fra P1.
5, Fortsette med utbedring av skiløypa Nedre Djupsjøløype og
Vardefjellsrunden.
Alt er utført, bortsett fra Vardefjellsrunden.
Eventuelt
Knut Sønsteby hadde forslag på at Gunbjørn Kjernaas blir med i
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Masterplan for sykkel
Styret har følgende innspill til planen:
Grunnbefare bare de traseene som mest sannsynlig kan bygges i 2022 og
2023 på dispensasjon fra plan. Dette gjelder sti fra Bøseter til Skistua,
rundtur Bøseter – Kjærleikshaugen og Øvre Norefjellbyen med stier mot
Bøseter. Det skal ikke grunnbefares stier høyere enn Øvre Djupsjøløype.
Vi har behov for kostnadsoverslag på de stiene som grunnbefares. Stiene
som er tegnet inn hos Tor Foslien beholdes for å vise mulighetene. Det
må legges inn alternative sykkelstier i planen. Det bør også tegnes inn
sykkelstier som går ned til bunnen av dalen.
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arbeidsgruppa for Masterplan sykkel. Styret støtter forslaget og Gunbjørn
vil representere IFN i arbeidsgruppa.
Knut R. tok opp spørsmål om IFN vil dekke utgiftene til ny gapahuk.
Styret er positive til det, men må først vite hvor gapahuken skal plasseres.
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