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ÅRSBERETNING 2017 FOR KVAMSKOGEN VEL 
 

 
 

Etter årsmøtet 2017 har styret hatt denne sammensetningen: 
 

 
 

Kleivenområdet                                      Svein Kjørsvik                                     1 år 

Tor Andersen                                     1 år 
 

 
 

Leiteområdet                                          Erik Bjerring Hansen                         2 år 

 
 

Mødals/Furedalsområdet                     Harald Thomsen                                2 år, nestleder 
 

Unni Ellefsen                                      1 år 

Kvednaskogen                                         Øyvind Valland                                  2 år, leder 

Byrkjeseterområdet                               Bjørn Batalden                                  1 år 

 
De av styremedlemmene som er nevnt med 1 år står på valg ved kommende årsmøte. 

 

 
 
 

Valgkomite:                         Tore Thorstenson og Rannveig Knudsen 
 

Revisor:                               Bjørgvin Revisjon AS v/Tom Dahlstrøm 
 

 
 

Medlemsoversikt 
Foreningen har pr 06.02.18 620 medlemmer. Tilsvarende pr. 31.12.2016 var 614.. 

 Æresmedlem i Kvamskogen Vel er Christopher Brun.
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Møtevirksomhet 

 

Styremøter 

Det har vært avholdt 4 styremøter etter årsmøtet, totalt 7 styremøter i 2017. 

 

Parkeringsutvalg 

Parkeringsutvalget har hatt 2 møter. 

 
 

Løypemøte i regi av Kvamskogen Næringslag 

Det avholdes årlig løypemøte hvor Kvamskogen Vel er til stede. Kvam kommune, Hordaland 

Fylkeskommune og BOF deltok i tillegg på årets møte. Rapport, regnskap for foregående år og forslag 

til budsjett 2018 for løypepreparering ble gjennomgått og godkjent. Saker vedrørende preparering, 

tilrettelegging løyper og merking ble også diskutert. Representanten fra KV tok initiativ til større 

økonomisk deltagelse fra kommunen og samarbeid med næringslaget om utbedring av traseen 

mellom Furedalen og Mødalsvegen. 

 

Møte med Kvamskogen Næringslag 

KV har hatt et møte med næringslaget der vi fikk informasjon om deres gang- og sykkelstiprosjekt 

mellom NAF og Ungdomsheimen.  Vi snakket også om hvordan vi sammen kan skape en positiv 

utvikling på Kvamskogen. I noen saker vil Næringslaget og KV ha motstridende interesser, men vi har 

også mange saker vi er enige om. Som resultat av møtet vil vi sammen få bygd en gruset sti i 

skiløypetraseen mellom Furedalen og Mødalsvegen. Dette vil også gi bedre forhold for 

løypemaskinen gjennom vinteren.  

 

Møte med Kvam Herad 

Like før jul hadde KV møte med Kvam Herad. Der fikk vi oppdatering på tunnelprosjektet i Tokagjel 

og G/S veg fra NAF til Ungdomsheimen. Vi tok opp tema som løyper og tilskudd fra kommunen og 

fikk tips om å søke om nærmiljømidler til løypeutbedring på Kvamskogen.  
 
 

Kommunikasjon medlemmer 

 

Hjemmesiden til Kvamskogen Vel ble fornyet i 2016. På hjemmesiden finnes opplysninger om 

foreningen, aktuelle saker og annen informasjon vedrørende Kvamskogen. Det finnes nyttige linker 

om vær- og føremelding, tjenester fra Røde Kors, bussruter, kameraer, osv. I artikkelen om 

Nødplakat og Nødapp kan en laste ned kart med GPS posisjoner for ens hytte, samt en app som gir 

nøyaktig posisjon til hvor du befinner deg i terrenget om uhellet skulle være ute. 
 

Foreningen har tatt i bruk epost- og sms som informasjonskanal til medlemmene. Dette er 

tidsbesparende, effektivt og gir reduserte kostnader. Vi er avhengig av at epost og mobilnummer blir 

meldt inn og oppdatert ved endringer. I forbindelse med oppdatering av alle medlemmers  
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kontaktinformasjon, er det sendt en link der alle kan gå inn og kontrollere, eventuelt redigere sin 

kontaktinformasjon. Vi mangler fortsatt tilbakemelding fra mange. De som ikke gir tilbakemelding 

må vi ringe for å få bekreftet opplysningene. Dette er svært tidkrevende, og det er derfor viktig at 

alle som har mottatt SMS eller epost utfører oppdateringen. Alternativt kan kontaktinformasjon 

sendes til styreleder på mail: oyv.val@gmail.com 

 

  Medlemsfordeler 

 

Medlemskapet i Kvamskogen Vel gir medlemsfordeler i utvalgte butikker. Oversikt over 

medlemsavtaler ligger på hjemmesiden, www.kvamskogen-vel.no 
 

Parkeringsplasser, Leite og Kleiven 
 
Det er i 2017 utført grusing av plassene, kantklipp samt oppretting av skilt. 

  
Husk ulikt parkeringsmønster i vinter – og sommersesong. Følg anvisninger i oppslag på plassene.  

Gyldig parkeringskort skal ligge godt synlig. Da det ikke sendes ut nye parkeringskort for 2018, skal 
kortene for 2017 fortsatt brukes. 

 

Kostnader med brøyting og vedlikehold som utlignes på medlemmer med parkeringsplass, er 
for 2018 fastsatt til kr. 1350 pr. parkeringsplass. Vi har ledige plasser for salg til medlemmene på 
begge plasser.  

  
Vi har brøyteavtale med Henrik Steine AS. Avtalen gjelder til og med 2021. 

 

Administrasjon av foreningen 
 

Nåværende regnskapssystem støttes ikke lenger, og medlemsregister og økonomisystem er flyttet 

over i Styreweb. Systemet anbefales av Vellenes Fellesorganisasjon, er nettbasert og meget 

brukervennlig.  

Overgangen til Styreweb har vært arbeidskrevende da det eksisterende registeret hadde 

mangelfull kontaktinformasjon. Men når alt er på plass vil vi få store besparelser og enklere 

kommunikasjon med medlemmene. Medlemmer som ikke ønsker digital kommunikasjon får 

dokumenter tilsendt på papir som før. Disse må selv gi beskjed om at de ønsker kommunikasjon 

via post. Det er ønskelig at så mange som mulig bruker epost. 
 

Løyper 
 

I tillegg til direkte bidrag fra hytteeiere, har Kvamskogen Vel i 2017 støttet løypeprepareringen med 

kr. 30.000. Bidraget for sesongen 2018 er budsjettert til samme beløp. Kvam kommune gir            100 

000,- i tilskudd, og vi jobber med å få flere bidragsytere. 

 

Furedalen-Mødalsvegen 

På møtet med Kvamskogen Næringslag avtalte ble utbedring av skiløypetraseen mellom Furedalen 

og Mødalsvegen avtalt. Dette er et myrlendt område, som til tider skaper problemer for 

løypemaskinen. Om sommeren er det svært bløtt i stien. Det vil derfor bli drenert en trase for 

løypemaskinen, og stien gruses for sommerbruk. Utgiftene deles 50/50 mellom Næringslaget og KV. 

Materiell ble bestilt, og arbeidet skulle ta til i høst. Tidlig snøfall gjorde at prosjektet er utsatt til 

mailto:oyv.val@gmail.com
http://www.kvamskogen-vel.no/
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våren. Vi jobber også med en søknad til kommunen om nærmiljømidler, men vet foreløpig ikke 

resultatet av denne.   

 

Hjeltelivegen-Mødal 

KV har et ønske om å etablere en gruset sommersti mellom enden på Hjeltelivegen og Mødal. Dette 

vil gi mulighet for en rundløype der man kan bruke sykkel barnevogn etc. Vi har hatt kontakt med 

grunneiere i området og fått noen positive tilbakemeldinger. Dessverre er det også noen som ikke 

ønsker at det blir etablert infrastruktur i området da de er redde dette kan være negativt ved 

eventuell fremtidig utvikling. KV mener en slik sti ikke vil påvirke dette, men har foreløpig ikke fått 

gjennomslag for turstien.  

 

Skiløype Fossdal 

På årsmøtet 2017 fikk styret i oppgave å følge opp problemet med skiløypen vest for Heiavatnet som 

ikke har blitt preparert de siste årene. Kort forklart handler dette om to grunneiere som eier området 

på høyden mellom Jonshøgdi og Mødal. De har ikke fått bygd ut sitt område grunnet høyden over 

havet, men holder samtidig friluftsområde for resten av grunneierne. Vi tok opp saken på 

løypemøtet, men næringslaget ønsker ikke å ta saken videre med grunneierne.  Vi har sendt en 

forespørsel til Kvam Herad om hvordan man kan få preparert løype uten grunneiers samtykke.  Vi 

har også oppfordret BOF til å ta tak i problemet, men de sier dette er et problem som må løses 

politisk mellom Kvam Herad og grunneierne. Styreleder har også kontaktet grunneierne direkte, uten 

at vi har fått gjennomslag for løypen. Kvam kommune ønsker ikke å tvinge gjennom skiløypen 

gjennom regulering. 
 

  Diverse 

 

 Kvamskogen Vel tok initiativ til å få satt ut benker og bord to steder i Mødalsveien. Vi har i 2017 

vært i kontakt med grunneiere ved Byrkjesete for et samarbeid om utplassering av benker der. 

Tilbakemeldingene er positive, og vi fortsetter dette prosjektet i 2018.  

 

Trafikksikring langs Fv7 

 

Gang- og sykkelvei 

I kommunedelplan for Kvamskogen fra 2010 ble det lagt inn et rekkefølgekrav om gang- og sykkelveg 
mellom NAF og Ungdomsheimen før nye reguleringsplaner eller dispensasjoner fra gjeldende planer 
godkjennes. G/S vegen skulle etter planen vært ferdig bygget i 2014. Pga svært høy kostnad og 
manglende finansiering, er g/s vegen ikke bygget. Dette hindrer utvikling for private og næringsliv. 
Blant annet blir det nye Landhandleriet på NAF berørt når de nå ønsker å videreutvikle sitt område.   

Kvamskogen Næringslag har i 2017 jobbet med et rimeligere alternativ til gang- og sykkelveg mellom 
NAF og Ungdomsheimen. Gangvegen legges langs eksisterende parkeringsplasser og med lenger 
avstand fra fylkesvegen enn vegvesenets forslag. Det planlegges heller ikke med ski/gangbroer over 
fylkesvegen. Dette er en betydelig rimeligere modell som kan løse problematikken. Dette er ment 
som et midlertidig tiltak inntil trafikksikringen blir permanent med tunell eller permanent g/s veg. 

 
Arbeidet med reguleringsplan for strekningen NAF – Eikedalen og Ungdomsheimen – Tokagjelet ble 
igangsatt november 2015, og er under arbeid. KV har utarbeidet innspill til planarbeidet. Dette 
arbeidet står nå «på vent» pga ukjent utfall av lengden på tunnel gjennom Tokagjel. 
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Tunnelprosjekter som alternativ til rassikring lokalt i Tokagjelet 

Sensommer 2016 kom Statens Vegvesen med en rapport basert på et forprosjekt vedrørende 

alternative løsninger for rassikring av Tokagjelet. Her ble det lagt frem 14 alternativer. 

Rapporten fra Statens Vegvesen ble gjennomgått og diskutert i styret i KV.  Styret anbefaler 

tunnel som ender i Eikedalen som det beste alternativet for Kvamskogen. Dette vil redusere 

gjennomgangstrafikk på Fv7 over hele Kvamskogen, og behovet for trafikksikring i form av gang 

og sykkelvei vil bortfalle.  

 

Statens Vegvesen utarbeider nå en rapport som skal gi tre hovedalternativer. Rapporten skulle 

være ferdig ved årsskiftet, men foreligger foreløpig ikke. Ved bygging av ny tunnel gjennom 

Tokagjel blir dagens veg permanent stengt. Det blir med all sannsynlighet bompengefinansiering 

av tunnelen, men det er uklart hvor bomstasjonen etableres. Det legges opp til offentlig høring 

til våren og ferdig reguleringsplan mot slutten av 2020.  Dette gir i beste fall oppstart av 

arbeidet i 2021.  

 

Årsregnskapet 

 

Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for 

resultatet i 2017 og den økonomiske stilling ved årsskiftet. 
 

Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er hensyntatt i årsregnskapet 
og som er viktige for å bedømme foreningens resultat og stilling. 
Styret foreslår at årets underskudd, kr. 29 801, i sin helhet trekkes fra egenkapitalen. Foreningens 
egenkapital utgjør kr. 918 738 pr. 31.12.2017. 

 
 
 
 

  


