
Referat fra årsmøte i KVS  

(Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning) 

Tirsdag 20.8.2019 – Brokelandsheia 

Følgende var tilstede: 

Hyttevel Navn Rolle 

Breili Arne Jørgen Karlsen KVS 

Breili Jon Molnes 
 

Hellebrotet og Langemyrtjønn Hanne Henstein KVS 

Hellebrotet og Langemyrtjønn Jørn Toverud Leder 

Hellebrotet og Langemyrtjønn Ole Bulien KL 

Hellebrotet og Langemyrtjønn Frode Stiansen 
 

Hellebrotet og Langemyrtjønn Nils Anders Damsgård 
 

Hellebrotet og Langemyrtjønn Bjørn Reime KL 

Holmvatn Anstein Hagen Leder i velet +sekreteriatet i KVS 

Holmvatn Jan Aarø Observatør 

Huvtjønn Hans Jakob Kløvstad 
 

Huvtjønn Stig Kjellevold KVS 

Langmyr Hans Carlsen 
 

Langmyr Signe Carlsen 
 

Langmyr Robert Kaasa Leder/KVS 

Stemtjønn Dag Haraldsen Leder/KVS 

Sylvtjønn Knut Kjelsås KL 

Sylvtjønn Knut Lurås Abrahamsen Vegen på Kyrkjebygdheia/KVS 

Veum Finn Roksund Leder/KVS 

Veum  
Ingebjørg Næs 

 

 

Løypelaget og KVS har årsmøte samme dag. KVS hadde sitt årsmøte først, deretter hadde 

Kyrkjebygdheia løypelag sitt årsmøte.  



 

1/2019 Valg av møteleder og referent 

Møteleder: Stig Kjellevold/Anstein Hagen 

Referent: Hanne Henstein 

2/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste til årsmøtet ble godkjent. 

3/2019 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 Protokollen fra forrige årsmøte ble godkjent. 

4/2019 Årsrapport fra KVS 

Vannsituasjonen: Ifølge Halvor Grimstveit er Nissedal kommune i rute til å overta 

vannforsyningen i løpet av høsten 2019. Kommunen har bekreftet dette på telefon. 

Omlegging av Heivegen: ingen løsning – Halvor har søkt om å bygge vei og fått nei fra 
kommunen, da vegen blir for bratt. Partene har fortsatt ikke kommet til enighet om hvordan 
vegutfordringen skal løses, på tross av dommen i jordskifteretten.  

Knut Lurås Abrahamsen informerte litt mer utfyllende om saken; 

De fleste beboerne langs Heivegen ønsker å beholde vegen omtrent som i dag, men legge 

den bak gården til Arne Grimstvedt – dette er mot jordskiftedommens vedtak. Vi vet derfor 

ikke hva som skjer videre med bygging av ny vei. Kommunen godtar ikke å bygge ny vei, slik 

som jordskiftedommen vedtok. 

Nærmere informasjon om veisaken vil bli lagt ut på web-siden når det kommer noe nytt om 

saken. 

 

5/2019 Årsrapport fra Vegen på Kyrkjebygdheia 

- Årsrapporten er ikke sendt ut i forkant, manglet signatur fra alle. 

Sendes ut med faktura, ca medio desember. 

- Vedlikehold av veien mener vi er tilfredsstillende. Ingen kommentarer til dette. 

- Kommentar fra hytteeiere – tungtrafikken kjører for fort på heia, gjelder også mange hytteeiere. 

Fartsgrensen er 40 km på hele heia, fra bommen. Hard kjøring sliter ekstra på veien - det 

oppfordres til å holde fartsgrensen. 

- Det er innført ekstra gebyr for tungtrafikk over 7,5 og 30 tonn.  

 

- Grimstveitvegen – ikke gjort utbedring på veien. Venter på en avgjørelse på hva som skjer med 

nye Heivegen. 

- Økonomien i Vegen på Kyrkjebygdheia er god. Det gjøres avsetning til utbedring av 

Grimstveitvegen når ny vegløsning er på plass, før Vegen på Kyrkjebygdheia trekkes ut av veilaget 

for Grimstveitvegen. 

 

- Tilførselsvei fra Bø. Enighet fra Drangedalssiden(kommunen) om at veien kan bygges. Saken er 

ikke diskutert i Nissedal.  

- Kyrkjebygdheia mener at de kan bygge veien – med driftsveg standard. 

- Fortsatt en del som gjenstår før det vi får endelig beslutning og klart til å bygge en ny veg. 



 

I forbindelse med utsending av faktura for betaling av årskortet til Vegen på Kyrkjebygdheia,  er 

det et problem at Knut må purre på betaling for årskortet – gjelder ca 100 hytteeiere. 

Oppfordrer hyttevelstyrene om å be hytteeierne å betale inn vegavgiften i tide. 

 

6/2019 Valg 

 Samtlige har på forespørsel sagt ja til gjenvalg. 

a. Sekreteriatet i KVS 

Stig Kjellevold, Anstein Hagen og Hanne Henstein ble enstemmig gjenvalgt 

b. Styret for Vegen på Kyrkjebygdheia  

Knut Lurås Abrahamsen, Rune Nilsen og Thor Furuvald ble enstemmig gjenvalgt 

Varamedlemmene Reilly Solhaug, Geirr Midgaard og Einar Barosen ble også enstemmig 

gjenvalgt. 

c. Revisor 

Bjørn Reime ble enstemmig gjenvalgt 

7/2019 Tilførselsløyper til løypenettet - beslutningssak 

Vedtektene for oppkjøring av tilførselsløyper ble gjennomgått  

Var et mål å få et prinsippvedtak på muligheten til å kjøre opp scooterløyper som tilførsel til 

hyttevel om ligger et stykke unna hovedløypenettet. 

 

For vinteren 2019/2020 har ikke Kløvstad scooterløyve, så da vil det ikke være mulig å kjøre 

tilførselsløyper, uten avtale med Løypelaget. 

 

Fra salen kom det krav om årsmøtevedtak for hvert vel for å kunne godta et slikt 

prinsippvedtak. 

Selve vedtaket må derfor utsettes til neste års KVS årsmøte.  

Det kom forslag om å nedsette en redaksjonskomité som bearbeider vedtektene. 

Nytt utkast til vedtekter sendes ut til velforeningene for årsmøtevedtak i de enkelte velene. 

 

Beslutning: Det nedsettes en redaksjonskomité som bearbeider vedtektene. 

Nytt utkast til vedtekter sendes ut til velforeningene for årsmøtevedtak i de enkelte 

hyttevelene. Saken kommer som beslutningssak til neste års KVS årsmøte. 

8/2019 Innsendte saker 

  Ladestasjon på heia v/Anstein 

- Undersøkt om muligheten for å kunne sette opp en ladestasjon ved 

trafostasjoene i Holmvatn og ved skitrekket. 

- Enkel strømtilførsel, ikke hurtiglader 

- Kostnad ca 45000 for 4 kontakter(10 ampers) 

- Anstein tar kontakt med Grønn kontakt for å få tilbud på en slik tjeneste 

- I tillegg til installasjonskostnad vil det også måtte påregnes driftskostnad. 

- Alternativt er det mulig å installere eget strømuttak for den enkelte hytte. 

 

  



Trongebu v/Anstein 

Det er gått opp en ny løypetrasé fra Holmevatn til Trongebu, for å unngå å gå over setra til 

Jon Inge Nordbø(JIN). 

Kommentarer fra brukere av traséen har vært delt, de ønsker å videreføre nærheten til 

vannet. Anstein har vært i kontakt med JIN og videreformidlet kommentarene. Ingen 

avklaring så langt. 

Gautefall turlag er fortsatt eier av Trongebu. Holmevatn vel (noen personer) har påtatt seg 

oppgaven med å vedlikeholde Trongebu. 

Vinteropplag av båter 

Hytteforeningene bør oppfordre hytteeierne om å merke båtene sine bedre, og fjerne båtene 

før vinteren setter inn! 

9/2019 Eventuelt 

Utgifter i forbindelse med årsmøtet i KVS. 

Følgende har tatt disse utgiftene: 

• 2012 Veum 

• 2013 Sylvtjønn 

• 2014 Stemtjønn 

• 2015 Huvtjønnleiken 

• 2016 Løypelaget 

• 2017 Hellebrote 

• 2018 Løypelaget 

• 2019 Holmvatn 


