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Det ble avholdt Årsmøte i lokalutvalget 30.03.2020, møtet avholdt som telefon møte med 
styremedlemmene som deltakere. 
Det ble besluttet bare å fortsette og utsette valget til årsmøte i 2021. 
 
 
Styret har hatt følgende sammensetning i 2020: 
 

 
Leder  Christian Bugge (på valg i 2021) 
Sekretær  Morten Lian (på valg i 2022) 
Kasserer Marit Kure (på valg i 2021) 
Styremedlem Kamilla Wiik (på valg i 2021) 
 
Valgkomite: 
Lokalutvalget har ingen valgkomite, styret fungerer som dette. 
 
Arbeidsoppgaver / aktiviteter som har vært gjennomført i perioden: 

 
Styremøter 
Det er avholdt 1 styremøte. (13.01.2020) 
Øvrig aktivitet har vært svært begrenset grunnet Korona situasjonen. 
 
Barnas Holmenkolldag 

  Ble ikke arrangert. Var heller ikke snøforhold som ville muliggjort dette arrangementet. 
 
Vervedag  
Ble ikke arrangert pga Korona situasjonen. 

 
 
Skibuss til Solihøgda  
Ble ikke arrangert pga Korona situasjonen. 
 
Løypenettet (utført av Skiforeningen v/Trygve Rud) 
 
Generellt må sesongen 2019 0og 2020 sees i sammenheng, da mye arbeider utført i 2019 
ble fortsatt i 2020. 
 
Lysløpya fra Spikkestad til Elevelia 



Planert fra Sørum myra og ned til Kjos myra og videre ned til Elvelia, meste gjort i 2019, 
men justert og videreført i 2020 
ROS hytta til Haukelia 
Gått over og drenert og fjernt mye vann på våteste stedene. 
ROS hytta 
Fra ROS hytta mot Haukelia, hvor den nye traseen er beregnet, grøftet ut noen våte 
områder og lagt om løypa litt ut fra ROS hytta (omlagt til den gamle traseen).  Generelt i 
dette området fikset opp standarden og lagt ned noen nye rør.  Dette utført siden det nye 
prosjektet ikke ble realisert i 2019.  
Diverse  
Mindre arbeider ved bruer over jorder hos Trygve Rud. 
Jobbet ca 14 dager for Skiforeningen i fjor vinter med graveren, diverse flere steder.  
Ca 1000 m3 grus er kjørt fram til Kjos og hos Trygve Rud for benyttelse på turveiprosjektet 
når Byggetillatelse blir gitt av Asker Kommune våren 2021.  
 
Øvrig aktivitet i Kjekstadmarka 
 

Turvei-prosjekt Kjos – Elvelia, 1,6 km 
Prosjektet har lidd under overgangen fra Røyken Kommune til Asker Kommune. 
Tillatelser og gjennomføringsform som var skissert mot Røyken Kommune og manglet bare 
endelig godkjennelse i formannskapet i gamle Røyken kommune ble til slutt utsatt og 
overført til nye Asker Kommune. 
Hele 2020 har gått med til utallige henvendelser og møter med Asker kommune.  
Finansieringen ble endelig fastsatt, men til slutt har det strandet på Byggetillatelse, noe vi 
opprinnelig mente å ha fått i Røyken Kommune. 
Vi har stor tro på at prosjektet kan startes opp så snart forholdene tilsier dette til våren og 
sluttføres.  Alle grunneiertillatelser er innhentet og grus er delvis kjørt fram til samlingsplass. 
Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Asker Kommune (står som 
byggeansvarlig), RøykenMila og Skiforeningen, Lokalutvalget Røyken. 
Det er Lokalutvalget i Røyken som «administrer» prosjektet sammen med RøykenMila. 
 
Budsjett for prosjektet: 
RøykenMila tilskudd fra 2019   kr 125.000 
Tilskudd fra Skiforeningen, lokalutvalget  kr   23.500 
Tilskudd fra Asker Kommune    kr   50.000 
Tilskudd fra ROS hytta    kr   25.000 
Tilskudd fra Spikkestad Vel    kr   25.000 
Tilskudd fra Tippemidler, ½ parten av 497.131 kr 248.631 
 
Sum       kr 497.131 
 
    
      
 


