
Veglaget i Kalandsklubben 
v/Trond Åkernes 

Frå 10.06.20 kjem eg som grunneigar til å sleppe sauer/okser/kyr/husdyr/andre dyr 
på beite i hyttefeltet i klubben på Kalland 


Veglaget må då leggje til rette for dette, og setta inn «tett» port/grind  over vegen 
ved innkjøyringa på min. 1,20 m. høgt , samt gjerde frå grind/port over grøft/
skråning. Porten bør flyttast opp til straumstolpen, då blir det lettare å gjerda inn.


Dette må vera klart til 10.06.20.


Samtidig vil eg minna veglaget om:


All parkering av bilar må skje på parkeringsplassen i klubben eller på privat 
plass ,ikkje på eller langs vegen frå bom uten særskilt avtale med grunneier .(skriftlig 
avtale). Det var i haust/vinter  parkert i svingen nedom bruk 41/1, ved fylkesveg ,og 
langs vegen inn til bommen på innmarka av hytteeigarar og besøkande ,dette må 
opphøre .besøkande skal og kunna parkere på parkeringsplassen,dette er veilagets 
ansvar å sjå til at dette blir overholdt.


Parkeringsplassen er for parkering av personbiler og ikkje for 
båter,tilhengere ,bobiler,campingvogn eller andre ting ,bobiler/campingvogn skal 
heller ikkje parkeres langs vegen eller i utmark eller på private parkeringsplasser då 
klubben ikkje er ein campingplass. 


Veglaget må vedlikehalda vegen frå avkjørsla frå fylkesvegen til og med brekka 
ovanfor bommen mykje  bedre. Vegbana må utbedres slik at ikkje veggrus og vatn 
renn inn på innmarka slik det gjer no likeeins Brøytinga om vinteren føre med seg 
grus på innmarka slik at det blir problem når graset skal slåast med maskin, dette 
må ordnast innen 1.8.2020 ,veilaget må betale for utstyr som  blir øydelagt 
(slåmaskin ,høyvender ets)dersom dette  ikkje blir retta. Det beste hadde vore om 
det vart lagt fast dekke., frå fylkesveg til grind /port. 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Hytteeigarar som har hytte i gbnr.41/3 utmark kan ikkje kjøpa seg inn i vegen/
parkering utan særskild avtale med eigar av gbnr. 41/1, gbnr. 41/3 har ikkje avtale 
om at hytteeigarane på deira utmark skal bruka vegen til parkeringsplass.vegavtalen 
gjelder mellom 41/1 og hyttelaget og innbefatter ikkje bruk 41/3 eller hytter som 
ligger i deres utmark.(privatrettslig avtale gjelder etter kontakt med kommunen). 
Etter det undertegnede kan sjå er det seldt vei/bruksrett til hytter som ligger på 41/3 
utmark og som ikkje har noko rettigheter hjå 41/1 ,veilaget blir her økonomisk 
ansvarlig overfor 41/1 .


Ber om tilbakemelding på desse tinga frå deg innen ca14 dager og ei liste over kem 
so har skriftlig privat avtale om parkeringsplass langs vei inn til parkeringsplassen i 
klubben


 
Ronny Vatle Lilletvedt 

Grunneigar gbnr. 41/1


