
Referat etter fellesmøte 22.02.20 
Med turlaget, Sigdal Kommune, hytteeiere, innbyggere og  

turister med tilknytning til Eggedalsfjellet. 

Eggedal Samfunnshus, kl. 11.00 – 13.00 

 

Antall fremmøtte: 83 

 

Geir Lyder Åsland, leder i Eggedal Turlag ønsket velkommen, 

 

Informasjon fra Eggedal Turlag v/ Geir Lyder 
 

Lederen tok en kort presentasjon av organiseringa av Eggedal Turlag. 

- Starta i 2012 og hovedoppgave er å skaffe penger til løypekjøring, skilting, grunnpreparing 

mm. Kommunikasjon gjøres via Facebook, hjemmeside eggedalturlag.no, skisporet.no – GPS 

merker fra tråkkemaskinene (Eggedalsfjellet ca. 230 km) og håndholdt GPS-merking via scooter 

på Vestfjellet (ca. 90km med snøscooter og 50 km med tråkkemaskin).  

- Jobber hver sesong for og få bedre underlag til traseene. Noe av bidraget fra kommunen er 

øremerket til varige tiltak.   

- Norefjell kjører Djupsjøen – Tempelseter mandag og onsdag.  

- Løypene skal være oppkjørt i helgene og hele uka i jula, vinterferie og påske. At løypene skal 

være oppkjørte i for eksempel helgene, betyr nødvendigvis ikke at de skal kjøres hver dag, 

overalt. Kjøringen er noe endret da hytteeierne ofte kommer torsdag, derfor kjøres det somregel 

fredag. 

- Sesongen så langt: Kom tidlig snø uten at vi hadde hatt noen lengre kuldeperiode først, dette 

resulterte i at bekker og myrer ikke frøys og at de hele tiden går opp igjen ved mildvær. Har vært 

mye mildvær i vinter. Løypekjørerne vurderer i sine områder og de prøver og gjøre det likt, men 

noen ganger kan det være forskjellig vær i fjellet. Hvis vi ikke velger å kjøre så er dette for å 

spare sulen utover vinteren, ikke fordi vi ikke vil.  

- Bålplassene som er laget er godt brukt. Bålpannene finnes på Haglebu, Sloko, Sandvasseter, 

Tempelseter og Djupsjøen.  

- Setter opp skilt i fjellet både sommer og vinter. Tidligere år har det blitt merket mye i fjellet, nå 

jobber vi med å merke stier og gamle seterveier i Eggedal sentrum, samt fra Eggedal sentrum og 

opp til fjellet på begge sider av bygda. Dette er et prosjekt som skal være ferdig sommeren 2020.  

- Sherpastien til Bjønneskortenatten ble våren 2018 kåret til «Norges fineste tursti». Et veldig 

populært turmål sommer som vinter. Blir kjørt skiløyper dit med snøscooter, samt at det er fint 

og gå med truger. I sommer var det 23 000 som gikk opp til statuen. 

- Sykkelsti fra Tempelseter – Bøseter: Arbeidet har begynt og stien skal stå ferdig sommeren 

2020. Stien er budsjettert til å koste ca 10 mill. I hovedsak så er det grunneierne som skal betale 

for stien. Eggedal Turlag søker midler og har i tillegg fått 200 000 fra Norefjell Turforening. 

Stien skal brukes som tidligløype på vinteren. Stien følger i hovedsak øvre djupsjøløype.  

- Trase-utbedringer og dugnader: det blir gjort mye, men vi har fortsatt en vei å gå for å få bedre 

traseer. 

 

Andre gjøremål, som i utgangspunktet ikke er vår jobb: 

- Påvirke grunneiere og kommune til å prioritere og hensynta stier og løyper – kan komme med 

meninger og innspill, men til slutt så er det grunneier og kommunen.  

- Delta på befaringer, møter og utvikling 

- Får spørsmål om alt fra politikk og eiendomsskatt, til hvem som kan måke hyttetak og finne 

igjen bortkomne hunder. 

 

• Økonomi 

Over 90% av innbetalingene fra brukere kommer via brøyteavgifter og velforeninger. For de som 

ikke får et slikt tilbud, kan man laste ned giro på hjemmesiden eller betale på vipps. 

- På årsmøte 2017 ble det bestemt at Turlaget skulle begynne og føre regnskap som gikk fra 

01.01 – 01.12 og ikke 01.05 – 01.05 som tidligere. Regnskapene vil derfor bli noe forskjellige 

frem til dette jevner seg ut.  



 

Budsjett 2021 

- Sigdal Kommune   600 000 (180 000 er øremerket til varige tiltak) 

- Grunneiere og næringsliv  420 000 

- Hytteeiere/brukere   1 900 000 

- Flå og Nes    250 000 

- Momskompensasjon  134 000 

Totale inntekter   3 310 000 

 

Utgifter 2019 

Løypekjøring    2 814 062 

Skisporet/ profilering  67 000 

Administrasjon   200 000 

Sommervedlikehold   51 000 

Sykkelsti Tempel – Bøseter 438 060 

Skilting og merking   318 065 

Diverse    40 000 

Totale utgifter   3 928 187 

 

Kommentar til budsjett og regnskap: 

- Budsjettet er for 2021 og regnskapet er for 2019, det er derfor «feil» og sammenligne disse da 

inntektene for 2019 ikke kommer frem. 

- I regnskapet for 2019 så står Sykkelsti Tempelseter – Bøseter under både inntekter og utgifter, 

noen som gjør at denne posten går i null. 

- I regnskapet så står skilting og merking som en stor utgift, men her er det søkt om og fått tildelt 

midler som vil komme når prosjektet er ferdigstilt. Disse inntektene kommer da på regnskapet 

for 2020.  

- Fullstendig regnskap og budsjett vil bli lagt ut etter at vi har hatt årsmøte.  

 

 

Informasjon fra Sigdal Kommune v/ varaordfører Bård Sverre Fossen og 

teknisk sjef Kjell Ove Hovde.  
 

Utbedring av fylkesvei 287. 

Kommunen har reguleringsplan. Viken/ Vegvesenet har gjennomføringsplan.  

- Strekninger som skal utbedres er Sandsbråten – Båsheim. 

- Simostranda. 

- Kan bli omkjøringer i perioder.  

- Får ikke penger til ny vei, men pengene er tildelt for å gjøre utbedringer på allerede 

eksisterende trase.  

- Starter 24.02.20, håper å være ferdig november 2020. 

 

Ny stillingsportal. 

- Samarbeid offentlig/ privat sektor – Buskerud Næringshage har samlet og lagt ut mange 

stillinger. Sjekk sigdal.no for informasjon.  

Bo muligheter: 

- Hus/ leiligheter/ småbruk/ fritidseiendommer 

- Tomter i alle prisklasser 

 

Beredskapsarbeidet i kommunen. 

- Skal skape tillit og trygghet for kommunens befolkning mtp. liv, helse, miljø og materielle 

- Se mer informasjon i egen presentasjon. 

 

Kommunedelplanen – Tempelseter – Eggedal sentrum – Tempelseter  

- Mer informasjon i presentasjonen fra Sigdal Kommune.  

 


