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Årsrapport 2020 for Ål Stibyggarlag AS 

 

Styret 

Ål Stibyggarlag AS ble stiftet 13.05.2020. Styret har bestått av følgende representanter: 

Navn Representerer Funksjon Valgt for 

Eirik Øen Næringslivet i Ål Styreleiar 1 år 

Knut Myking Idrettslaga i Ål Nestleiar 1 år 

Magnus Tveito Næringslivet i Ål Styremedlem 2 år 

Bjørn Herbrand Tretterud Idrettslaga i Ål Styremedlem 2 år 

Kristine Kapperud Ål kommune Styremedlem 1 år 

Torleiv Torgersen Ål kommune Styremedlem 2 år 

Vidar Kolbjørnsgard Grunneigarrepresentant Styremedlem 1 år 

Per Kvelprud Grunneigarrepresentant Styremedlem 2 år 

    

Agnethe Berg Sataslåtten Næringslivet i Ål Vara 1 år 

Christina Winther Næringslivet i Ål Vara 2 år 

Gunhild S. Jensen Idrettslaga i Ål Vara 1 år 

Else Birgit Østro Idrettslaga i Ål Vara 2 år 

Sandra Paulsen Ål kommune Vara 1 år 

Svein T. Furuhaug Ål kommune Vara 2 år 

 

Det har vært gjennomført 3 ordinære styremøter fra stiftelsesdato og ut året, i tillegg til en studietur 

til Nesbyen. 

Selskapet har ingen ansatte. Deler av styret har derfor vært operativt i den daglige driften, og 

håndtert løpende oppgaver etter behov. Det er langt ned et betydelig dugnadsarbeid av styret i 

oppstartsåret. Dette har vært en suksessfaktor i kombinasjon med at Ål kommune sine 

representanter har kunnet bruke arbeidstid til styrearbeid. 

 

Prioriterte prosjekter 

Styret har jobbet med følgende prioriterte prosjekter i Masterplan for sentrumsnær terrengsykling i 

Ål: 

▪ Sykkelutvikling Vestlia, Ål - trasé 32 («Hallingspretten») 
▪ Sykkelutvikling Bråtabakken - Rota, Ål - trasé 414 
▪ Sykkelutvikling Bakketun - trasé 519 og 520 
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Prosjekt Hallingspretten – del 1 

Hallingspretten del 1 omfatter strekningen fra Heftevegen til kulvert under jernbanen ved Haugen. 

 

 

Trailhead Nesbyen har vært engasjert for å gjennomføre plan- og prosjekteringsarbeidet, se vedlagt 

dokument. 

Grunneierprosesser er gjennomført og avtaler signert. Byggestart planlegges sommer 2021, med 

støtte fra Ål kommune, Sparebankstiftelsen Sb1 m.fl. 

Det ble utarbeidet søknad om spillemidler for tiltaket, men denne måtte vi trekke da det manglet 

både godkjente vedtekter og grunneieravtaler ved søknadsfristens utløp. Det planlegges å søke 

høsten 2021. Endring av vedtekter er egen sak på generalforsamlingen. 

Det ble søkt om støtte fra både Thon Stiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB. Vi fikk avslag på begge 

søknadene. 
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Prosjekt Rota-Bråtavegen 

Rekkje Stiutvikling har vært engasjert for å gjennomføre et planarbeid for området Rota - 

Bråtavegen, se vedlagt dokument. Kartskissen under viser de ulike traséene. 

 

 

Grunneierprosesser er igangsatt. 

Del 1 omfatter strekningen fra svingen ved Dokklien/Svarteberglie til Bråtavegen. Det er søkt om 

støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebank 1. Det jobbes for byggestart våren 2022. 
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Prosjekt Bakketun 

Området ved Bakketun er kommunalt eid, og regulert til boligformål. Kommunen ønsker å ta stilling 

til framtidig arealbruk av aktuelt område ifm rullering av kommuneplanens arealdel. 

Stibyggarlaget har spilt inn ønsket arealbruk i tråd med Masterplanen til kommunen, og avventer 

rulleringen av arealdelen før videre prosess. 

 

Økonomi 

Innbetalt aksjekapital på kr. 30 000,- står urørt, med unntak at et registreingsgebyr på kr. 1000,- 

Stibyggarlaget fikk støtte fra Ål Utvikling som dekket plan- og prosjekteringsutgiftene til Trailhead og 

Rekkje Stiutvikling. Beløpene var til sammen på ca. kr. 100 000,- eks.mva. Ut over det har vi ikke hatt 

noe pengeflyt hverken inn eller ut av konto. 

Ål Inklusive v/Lars Tveito er engasjert som regnskapsfører/revisor. Han har levert og fått godkjent 

aksjonærregisteroppgaven, søkt og fått innvilget fremtidig fritak for innlevering av skattemelding. 

Videre har han fått godkjent årsregnskapet i brønnøysundregistrene. Dette ble gjort i forkant av 

generalforsamlingen da det ikke har vært pengeflyt på kontoene. Utgiftene til Ål Inklusiv er foreløpig 

dekket av Ål Utvikling. 

Utestående tilskudd fra Ål kommune på kr. 750 000,- ble i årets budsjettforhandlinger redusert til kr. 

650 000,- Beløpet forventes benyttet i sin helhet til bygging av Hallingspretten del 1 i 2021. 
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Ål, 28.04.2021 

 

-------------------------------------- 
Eirik Øen 
Styreleder 

Eirik Øen


