Styremøte Ål Stibyggarlag 23. Feb. 2021
Tilstade: Eirik Øen, Torleiv Torgersen, Gunhild Jensen, Kristine Kapperud, Magnus Tveito,
Bjørn Herbrand Tretterud, Knut Myking,
Referat: Knut Myking
Hensikten med møtet er å orientere om status og beslutte videre prosesser og prioriteringer.
Agenda
1. Godkjenning av referat fra styremøtet 7.oktober 2020
2. Orientering om status i arbeidet med:

▪ Hallingspretten - del 1 ▪ Hallingspretten - del 2 ▪

Rota – Bråtabakken
3. Sataslåttencampingogsykkelkonsept
▪ Mona K. Sando/Demis Dallo orienterer om ønsket sykkelutvikling på egen eiendom
4. Eventuelt

Referat
1. Referat frå styremøte 7. Oktober 2020 var godkjent. Kristine publiserer dette på
kommuna sine heimesider.
2. Prosjektet med sykkelløype i nedre del av Hallingspretten har gått framover i
haust/vinter. Konseptplan frå Trailhead Nesbyen foreligger. Aktuelle
grunneigaravtaler er inngått. For øyeblikket jobbes det med finansiering. Avtale med
utførende entreprenør vil bli inngått i den kommande tida. Avhengig av finansiering
vil utvikling foregå ila sommaren 2021 i tråd med konseptplan og grunneigaravtaler.
Prosjektet med sykkeløype mellom Bråtabakken og Rota går framover. Rekkje
stiutviklling har levert konseptplan som vil ligge til grunn for det vidare arbeidet.
Dette er litt komplekst prosjekt der grunneigaravklaringer, finansiering og andre
hensyn vil påvirke prioritet for realisering. Ål stibyggerlag vil ta kontakt med aktuelle
grunneigarar i nedre del av dette prosjektet ila vinter og vår. Ål stibyggerlag sikter på
å jobbe med finasiering av dette prosjektet i perioden sommar/ haust 2021.
3. Sataslåtten camping og sykkelkonsept
Mona og Demis Sataslåtten orienterte om tidligere og dagens drift av Sataslåtten
camping. Knut og Eirik fortale om Ål stibyggerlag og arbeidet som har foregått før og
etter at Ål stibyggerlag var stifta. Det finst muligheter for utvikling av sykkelløyper i
nær tilknytting til Sataslåtten Camping. Ål stibyggerlag heldt kontakten med
Sataslåtten camping for å sjå nærmere på muligheten for utvikling av sykkelløyper i
området.
4. Eventuelt.
 Lars Tveito har tatt på seg jobben som reknskapsfører for Ål stibyggerlag
 Hallingdal Rides, Tråkk N Roll SA, tilbyr fasiliteter for sykler; parkering, vask,
mekking og lading. Dette kan vere aktuelt for kommuna, ferieparken, Circle K
med mer.
 Masterplanen for sentrumsnær terrengsykling publiseres på kommuna sine
nettsider. Kristian Holm skriv ein kortfattet tekst som kan omtale dokumentet
på kommuna si nettside.

