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Handlingsplan for fylkesveger 2018 – 2021 (- 23)
 I handlingsplanen tildeles veien fra Rusehøgda til Sundvollen kr. 4.500.000,-, og er planlagt utført i 2019.
 FV 220 Bagn – Reinli. I handlingsplanen, som ble vedtatt i fylkestinget i oktober, står det følgende:
o Tiltak: Omlegging av veg.
o Svingete og bratt veg, med trafikk til barnehage og hytteområde. Omlegging av ca. 1,7 km veg fra Bagn sentrum
oppover mot Reinli med bruk av masse fra tunnelbygging på E16. Tilkjøring av masser bekostes av E16prosjektet. Massene kjøres ut ila 2017 og lagres direkte i veglinja uten mellomlagring. Veganlegget ferdigstilles
så når fylkeskommunen bevilger midler til dette. Reguleringsplan er vedtatt. Kostnadsvurderinger med noe
større usikkerhet enn på øvrige prosjekter fordi det er gjort forenklinger av prosjektet etter reguleringsplanfasen.
o Kostnad: Ca. 28,3 mill. kroner (fylkeskommunal andel), hvorav 11,1 mill. påløp allerede i 2017 og resterende når
vegen ferdigstilles. Statens vegvesen v/ Prosjekt Vestoppland har sagt seg villig til å forskuttere utgiftene som
påløper i 2017. Disse midlene har vi foreslått bevilget i 2020 for tilbakebetaling. Midler til å sluttføre prosjektet er
foreslått etter den første fireårsperioden, i 2022.
 Styret stilte spørsmål om hvorfor det må ta så lang tid, siden det tidligere er blitt sagt at dette er en vinn-vinn situasjon for
Statens Vegvesen. Enighet om å spørre SAK og SVV om det er mulig å ferdigstille nederste del tidligere. I en kommentar
etter møtet svarer ordfører Kåre Helland at det er mulig, men han kan ikke love noe.

lI. Nytt kjøkken i Reinli Samfunnssal
 Reinli Grendeutvalg har mottatt fire anbud på å fornye kjøkkenet i Reinli Samfunnssal:
o Elkjøp
kr 50 000,00
Montering kommer i tillegg
o Bagn Byggsenter
kr 77 388,00
Montering kommer i tillegg
o Solheim Trevare
kr 116 649,00
Inkludert montering på kr. 17 600,00
o Snekkerfrua
kr 156 250,00
Inkludert montering
 Styret synes det er et vanskelig valg, i forhold til pris og lokal tilhørighet, men ble enige om å invitere Solheim Trevare v/
Ole Arne Kvålshaugen til befaring onsdag 29. november 2017, i tillegg til Åse Østgård Hagen.
 Sør-Aurdal kommune vil bidra med midler til rørlegger- og elektrikerarbeid.
 Reinli Grendeutvalg har, som kjent, tidligere mottatt kr. 200.000,- fra Sparebakstiftelsen DNB og kr. 5.000,- fra Bagn og
Reinli Sanitetsforening.

