
Sekretariatet for KVS –” Årsrapport” for perioden sept. 2019 – aug. 2020. 
 
 

Sekretariatet har hatt følgende sammensetning: 

 

• Anstein Hagen  Holmevatn 

• Hanne Henstein  Hellebrote 

• Stig Kjellevold Huvtjønnleiken 

 

Det er heller ikke denne perioden en formell leder av sekretariatet. Vi har jobbet som en 

gruppe og fordelt oppgavene etter behov. 

 

Sekretariatet har hatt fokus på følgende saker: 

 

1. Tilførselsløyper til Kyrkjebygdheia sitt løypenett. 

Under sak 7/2019 på KVS sitt årsmøte 2019 ble det drøftet om man skulle lage 

vedtekter for oppkjøring av tilførselsløyper til hovedløypenettet. Følgende beslutning 

ble fattet: 

Det nedsettes en redaksjonskomité som bearbeider vedtektene. Utkast til vedtekter 

sendes ut til velforeningene for årsmøtevedtak i de enkelte hytte velene. Saken 

kommer som beslutningssak til neste års KVS årsmøte. 

 

Redaksjonskomiteen har hatt følgende sammensetning:  

 

1. Bjørn Reime        Løypelaget 

2. Knut Arne Tveit   Sylvtjønn 

3. Jørn Toverud       Hellebrotet 

4. Stig Kjellevold    Huvtjønnleiken  

 

Ferdig utkast til vedtekter ble sendt velforeningene til uttalelse. Covid-19 gjorde at de 

fleste velforeningene ikke fikk holdt sine årsmøter til vanlig tid, men forslaget til 

styringsdokument skal være kjent for alle slik at KVS kan fatte sin beslutning på 

årets møte. 

2. Vannsituasjonen på heia. 

Nissedal kommune har nå overtatt vannforsyningen på heia. Det skjedde desember 

2019. Sekretariatet ser seg derfor ferdig med denne saken. 

 

3. Omlegging av Heivegen. 

Arbeidet med omleggingen av Heivegen er ennå ikke startet opp. Nissedal kommune 

har sagt nei til Jordskifteretteforslag til veitrase med den begrunnelse at veien blir for 

bratt. Etter det sekretariatet har fått opplyst, så må saken opp igjen i Jordskifteretten. 

 
4. Telefonmøte med medlemmene i KVS 25.08.2020. 

Sekretariatet har savnet å ha en kommunikasjon med de øvrige medlemmene av 

KVS. Vi bestemte oss derfor å innkalle til møte 25.08.20. 

  



Agenda var: 

• Forslag til styringsdokument for oppkjøring av tilførselsløyper.  

• Forholdet Kyrkjebygdheia Løypelag – KVS. Viser her til utdrag fra referatet fra 

årsmøtet til KVS i 2014: 

• Hvilken kostnad må hytteeiere på Kyrkjebygdheia betale for vedlikehold. 

• Organisering av KVS 

• Saker der er naturlig for KVS å jobbe videre med 

 

a. Arbeide videre med brøyteavtaler 

b. Datakommunikasjon 

c. Parkeringsplasser tilpasset fremtidens behov 

d. Brygger ved Holmvatn og Breili for fiskeinteresserte 

e. Bedre adkomst for handikappede personer til eventuelle brygger 

f. Brygger ved Holmevatn og Breili for fiskeinteresserte  

g. Bedre adkomst for handikappede personer til eventuelle brygger 

h. Båtopptak og båtopplag 

i. Veien Tørdal – Nybro- Buvatn. Fordeler og ulemper 

j. Ny vei i forbindelse med utbyggingen på Bakkebufjellet 

k. Sørge for at hytteeiere på Bakkebufjellet blir med i KVS 

l. Sørge for at hytteeiere ved Buvatn og Svinsundvatn blir representert i KVS 

m. Ta initiativ til at «Vel-løse» hytteeiere ved Huvtjønnskarine og Langmyrista får 

tilbud medlemskap i egnet vel lag. 

n. Ta initiativ til en prosess for å få færre og mer effektive vel lag på 

Kyrkjebygdheia. 

Konklusjonen fra de som deltok på telefonmøte var at dette hadde vært nyttig, og at man for 

framtiden burde avholde et par slike i året. Det er sendt ut et eget referat fra dette møtet. 

 

 

Stig Atle Kjellevold  Hanne Henstein  Anstein Hagen 

(stig.kjellevold@kebas.no)(hensteinhanne@gmail.com)(anstein.hagen@gmail.com)  
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