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Styresammensetting

Rune Larheim ønsket velkommen til Ordfører Kåre Helland, for å redegjøre for FV220 Bagn – Reinli og fiberutbygging i Reinli.
Det nye styret består av:
Leder
Rune Larheim
Nestleder
Morten Børsting
Sekretær
Rønnaug Hokstad
Kasserer
Rune Larheim
Styremedlemmer
Geir Henning Skaret og Dan Bjørge Kvaal
Web redaktør
Rune Larheim
Varamedlemmer
Ragnhild Kvale, Eivind Fremgaard og Erland Fremgaard
Valgkomité

Marianne Haldis Jensen

II. FV220 Bagn – Reinli
Kommunen har jobbet intenst for å få vegen til Reinli med i vegprosjektet Bagn – Bjørgo, som forhåpentlig starter med en gang når
stortinget har behandlet det, høsten 2015.
Tunnelens lengde fra Bagn blir på 4,3 km. og det er enorme mengder med masse som skal ut. Derfor er det viktig at vegprosjektet
Bagn – Reinli er klart. Det trengs depot plasser til å ta imot all massen.
Etter høringen til høsten, med frist for høringsuttalelser 30. august, vil det i etterkant bli et åpent møte.
Plankart for FV220 viser hvordan den nye vegen vil bli lagt, last kartet ned på Reinli.no.
Det er viktig at Reinli Grendeutvalget tar kontakt med de som bor langs veien for å få forlenget den opp til Reinsvoll.
III. Fiber
Reinli Grendeutvalget må gå aktivt ut til bygdefolket. Det ligger trekkerør fra Stavkirken og helt opp til Skaret. Så det gjelder å få folk
til å melde seg interessert. Eidsiva Bredbånd er avhengige i at mange nok er interessert, før de begynner en utbygging.
IV. Tavla på Bagn
Det ble diskutert om hvordan vi skal få informert turister om hva som finnes i Reinli, ikke bare stavkirken. Nye priser for annonsering
ble vedtatt og Rune Larheim tar kontakt med aktuelle annonsører.
Ole Jørgen Bergene har sendt et tilbud vedrørende lys på tavlen. Det ble vedtatt å gå for dette tilbudet.
V. Eventuelt
Valdresvertkurs – Rune Larheim har deltatt på kurset for å lage velkomstkomité til nye innbyggere i Sør Aurdal kommune. Mer
informasjon vil komme.
Tomter på Høve – Reinli Grendeutvalg må bidra aktivt for å markedsføre ledige tomter i Reinli.
Snøscooterløyper – Kommunen sier at det nå er opp til hver enkelt grunneier. Viktig at gjeldende retningslinjer blir fulgt og at man
viser respekt for hverandre. Det finnes nok områder for denne aktiviteten uten at hyttefelt og annen bebyggelse blir berørt.
Skolesaken – Ordfører Helland henviser til vedtaket som ble gjort, det er antall elever som bestemmer hvor lenge en skole kan
opprettholdes. Sør-Aurdal kommune og Bagn IL spiller på lag vedrørende utbygging av Fossvangområdet.
Referent: Rønnaug Hokstad

