
Hva skal vi gjøre med 4 vegskraper?

4 vegskraper ble innkjøpt av Ringerike Skogeierlag for mange år siden. Det har ikke vært snakk om
disse  de siste årene, men bare nevnt i bisetninger. Økonomisk sett er de avskrevet for lenge siden,
men det bør foretas en beslutning om de fortsatt skal være i Skogeierlagets eie eller overføres til de 4
delområdene og at de har ansvar for koordinering drit, vedlikehold og kostnader/leie

Thrine Lise Tryterud har gitt følgende oppsummering av status

Åsa: Sto hos faren til Ole Hval; er blitt skakk-kjørt av tidligere bruker(e). Denne hentet vi til Åsbygda i
2021. Den måtte imidlertid repareres for nærmere kr 20.000. Dette er ikke belastet skogeierlaget i
påvente av om skrapene skal fortsatt eies av Skogeierlaget eller om den kostnaden må dekkes av
bruken i Åsbygda

Tyristrand: Tidligere stått pent lagret hos Hans Stigsrud. Står nå på Tyristrand hos Knut Herman Bøhn,
909 80 505. Lånes kun ut til medlemmer av gamle Tyristrand skogeierlag. Skrapa er godt brukt/noe
slitt. Ole Hermann Hollerud, Tyristrand, sier at den i tillegg kun lånes ut til de som kan bruke den.
Hollerud sier også at det fantes en Drammensslodd, men som var ødelagt og som feilaktig ble levert
inn som innbytte da veglaget (?) kjøpte ny Drammensslodd. Jeg sa nå at det var OK og at den ødelagte
slådden var «avskrevet/strøket» av liste/skogeierlagets eiendeler.

Sokna: Tidligere stått hos Tor Hovde. Står nå hos Elling Tuft, 959 27 300, på Sokna. Skrapa står p.t. på
Saksentjern med et ødelagt hjul. Tuft skal reparerer det. Skrapa/skrapestålene er slitt. Tuft har bestilt
seg egen skarpe.

Ådal: Står hos Nils Christophersen, 916 98 750, på Busterud gård. Ramma på skrapa er god, kun
behov for å skifte det bakre steinskjæret. Brukes litt av flere skogeiere/veilag, både på vest- og
østsiden av dalen, Samsjøveien. Eventuelle leieinntekter ikke krevet inn (skrev opp leie i starten, men
ikke etter hvert). Slitedeler bekostet av skogeierlaget (Landbrukskontoret?) og av Christophersen.
Fantes også en stikkrennetiner og grusharpe (Vestsida) etterlyst, men avskrevet (?). Skollerud veilag
(v/Anders Piltingsrud 928 02 192) sendte for 2 år siden søknad til Ringerike Skogeierlag med ønske
om å kjøpe denne veiskrapen, men dette ønsker ikke de andre brukerne av skrapa….søknaden står
fortsatt.

 Det er også tatt opp med kommunen om ev. tilskudd for vedlikehold av skrapene, men kommunen
svarte med at da må bruk og leie organiseres bedre.

Det må foretas et valg mellom to alternativer:

1. om de fortsatt skal være i Skogeierlagets eie  med dertil hørende organisering, vedlikehold og
leie

2. overføres til de 4 delområdene og at de har ansvar for koordinering drit, vedlikehold og
kostnader/leie


