
Til Åsli – Åsliseter Veglag
v/ Gunnar Heiene
3528 Hedalen Hedalen 07.04.2009

Årsmøte i Åsli – Åsliseter Veglag.

Viser til innkalling til årsmøte i Åsli – Åsliseter Veglag med vedlegg hvor våre navn er medtatt som 
interessent / stykkehavere. 

I innkallingen står følgende ..….. ”Det er ingen som ønsker å påtvinge noen et medlemskap i veglaget 
som de ikke ønsker. Hvis noen mener seg berettiget til å stå som medlem via eierskap i veggrunn eller 
andeler fra tidligere, kan det være lurt å gi beskjed hvis en ikke ønsker medlemskap. Tilsvarende for 
de som ikke har anledning til å komme, kan det være hensiktsmessig å gi beskjed om at en ønsker 
medlemskap og bakgrunnen for dette”.

Med bakgrunn i denne innkallingen ønsker vi å meddele at vi ikke ser oss tjent med å være 
medlemmer i det nevnte veglaget. Vi er motstandere av den prosess som enkelte grunneiere i 
området har satt i gang rundt etableringen av veglaget og sak mot Sør-Aurdal Kommune. Vi ber 
derfor om at vi umiddelbart blir slettet fra listen som part i saken. 

Offentlig veg mellom Hedalen og Hallingdal ville vært å foretrekke, men ettersom dette er urealistisk i 
dagens situasjon er vi av den oppfatning at Nesbyen – Hedalen Veglag som nå er etablert i samarbeid 
med Hallingdal er til det beste for vegnettet sett i sin helhet. Vi mener dette veglaget har alle 
forutsetninger for å lykkes så lenge alle samarbeider om en felles oppgave – nemlig å drifte og 
vedlikeholde hele vegen til felles beste.

Vi støtter på ingen måte den prosess som her er igangsatt og håper dere stopper dette før det får 
negative konsekvenser for det helhetlige samarbeidet som er etablert gjennom etablering av 
Nesbyen – Hedalen Veglag. 

Dette skriv bes bekreftet mottatt før årsmøtedatoen, og opplest i sin helhet for de fremmøtte.

Med vennlig hilsen

__________________ og ____________________
Magne Omsrud Nils Ivar Grøv

Representanter for grunneiere ref. vedlagt navneliste.
 

Kopi av dette brev sendes:
- Sør-Aurdal kommune v/ Ordfører Kåre Helland, 2930 Bagn



Navneliste:

62 / 1 Ellef Grimsrud
63 / 1 Gudbrand G. Strømmen
84 / 2 Nordre Grøv Skog v/ M Omsrud

Liesetra Alf Lie
Nybu Ovar Sørli og Margrethe Sørlie

93 / 1 Magne Omsrud
95 / 1 Svein A. Brager
89 / 11 Nils-Ivar og Ola Einar Grøv
90/2 Svein Harald Lie
87/9 Hans Fossholt

Tjernsvollen (skog) Odd Møller
Liv Kjersti Storruste (Strøen – Suluvasslia)


