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Innspill og forslag til vedtak vedrørende enhetlig planlegging av parkering, brøyting og 

veivedlikehold. 

Med bakgrunn i forrige års avslag på utvidelse av "Poppeplassen" , ser vi behov for å få utarbeidet 

en samlet løsning for Megrunnslia.  

Det er bra å se at hyttene blir stadig mer brukt både sommer og vinter, noe som igjen bidrar positivt 

til lokalt næringsliv. Det medfører også selvfølgelig stadig mer biltrafikk som igjen belaster våre 

veier, noe som igjen krever vedlikehold. I vedlikehold inngår både skraping, grusing, stikkrenner og 

snøbrøyting. Sistenevnte har vist seg å være en utfordring, da slitasjen på veiene er tydelig p.g.a. 

smeltevann som renner i veiene og ikke ut av veiene.  

Nedover i lia er det opparbeidet parkeringsplasser som er tilgjengelig hele året. Det er bra at det nå 

også brøytes opp for oss som har hytter øverst i hyttefeltet på toppen som også gir mulighet for at 

andre enklere kan komme opp på fjellet. 

Vi tror det er viktig at vi forbeholder bruk av veiene til oss hytteeiere. Det har også vært behandlet 

på flere årsmøter. Snuplassen på toppen har et begrenset antall parkeringsplasser selv på sommeren, 

og på vinteren kreves det god brøyting av hele plassen for å kunne utnytte flesteparten av disse. 

Selv om været begrenser muligheten for å holde veien opp til toppen oppe i kortere perioder, gjelder 

dette tross alt kun timer og ikke dager.  

Det er å håpe at trenden med bruk av hyttene fortsetter. Samtidig ser vi at parkeringen på «toppen» 

stadig mer blir benyttet også av hyttene lenger ned i lia for enklere å komme opp på fjellet. Dette er 

en naturlig utvikling. Sist Påske viste tydelig at snuplassen var overbelastet og flere biler var ikke 

tilhørende i hyttefeltet. I tillegg var ikke plassen brøytet tilstrekkelig for å kunne utnytte de plassene 

vi har. 

FORSLAG: 

Selv om utfordringene har vært størst i vinterperioden, foreslår vi å være proaktive ved å få 

utarbeidet en samlet løsning for hele Megrunnslia. Det innbefatter bl.a.: 

• Tydelig merking av vei som privat, og kun for kjøring til hyttene 

• Opparbeiding av tilstrekkelige parkeringsløsninger basert på stadig økende bruksmønster 

• Krav til brøyting som grunnlag til kontrakt 

• Krav til veivedlikehold innkl. stikkrenner, skraping, grusing etc. som grunnlag til kontrakt 

Vi forstår selvfølgelig at dette vil være en ekstra belastning på styret som har begrenset kapasitet, 

og foreslår derfor å etablere en arbeidsgruppe bestående av 2-3 hytteeiere pluss styremedlem. Minst 

en av hytteeierne skal være fra hytte tilknyttet snu/parkeringsplass på toppen.  

I tillegg foreslår vi at arbeidsgruppen har en tidsfrist for umiddelbart å utarbeide de mest prekære 

tiltakene før kommende vinter, og en samlet løsning innen sommeren 2022. 

Med vennlig hilsen 

 

  Tom Odden   Ole Vidar Øiseth  Svein Erik Kjærstad 

 Hytte 82              Hytte 83                  Hytte 85 
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