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Nye regler åpner for amatørbygde kjøretøy
- Forskrift om godkjenning og registrering
av amatørbygde kjøretøy er nå vedtatt.
Det betyr at privatpersoner kan få adgang
til å bygge kjøretøyer til eget bruk, sier
samferdselsminister Marit Arnstad.

Forskrift om godkjenning og registrering
av amatørbygde kjøretøy ble vedtatt 10.
oktober i år, og gir privatpersoner adgang
til å bygge kjøretøy til eget bruk etter et
nærmere beskrevet teknisk regelverk.

Forskriften setter krav til søkeprosess og
dokumentasjon, men det vil bli lempet på
tekniske krav innenfor rammen av det
som er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig.
Trafikksikkerheten blir godt ivaretatt ved

trinnvis oppfølgning av byggeprosjektene.
Det er vedtatt en begrensning på hvor
mange kjøretøyer som kan godkjennes
etter denne ordningen årlig: 100 biler og
130 MC-er.

Kål åt anleggskarein

Her var det bare å forsyne seg for anleggsfolka langs Skåbuvegen. På menyen: rømmegraut og spekemat som forrett, kål som hovedrett, og bløtkake til dessert.

Vegarbeiderne til entreprenørene i AHSCO
fikk servert solid
husmannskost før
mandagens nattskift
på Skåbuvegen –
rømmegraut og kål
sto på menyen.
Bløtkake ble overlevert fra bygdautvalgenes utsendte, Jon Helge Silli.
TOR LARSEN
tor@dolen.no

Det var Vigdis Harildstad som sto
for kokkeleringen og serveringen
i Kvikne bygdahus. Hun ville vise
litt ekstra godvilje overfor anleggskarene som sørger for sikker
veg og ellers har vist seg som ekstra hjelpsomme i anleggsperioden.
– Uten disse folka her hadde
det blitt vanskelig for oss å
komme til seters og hjem igjen i
sommer, men anleggsfolka til
AHSCO ordna vegen såpass at vi
kom oss både opp og ned til
Breistulen med kua, forteller
Vigdis.

Snart ferdig veg
Det nærmer seg ferdigstilling av
vegstrekningn mellom Ångstad
og Massing, og åpning for fri
ferdsel. Vigdis har allerede vært
ute og inspisert nyvegen.
– Vegen blir kjempefin den. Nå
kan til og med de som unødig har
klaget jamt og trutt over både
venting og det ene og andre, bli
fornøyde. Jeg får si som bestefar
sa: – Folk e itte friske om døm itte
fe klågå!, uttaler Vigdis og berømmer arbeidet som er lagt ned.
– Arbeidsgjengen har stått på
dag og natt for at vi skal få ny veg.
Jeg er rett og slett imponert over
det de har fått til, og nå kan vi
bare glede oss. Det skulle bare

mangle om de ikke hadde fortjent
skikkelig kost, sier Vigdis og
nærmest kommanderer den ene
etter den andre til å forsyne seg
litt ekstra før natta faller på. På
bordet i bygdahuset står en solid
bolle med rømmegraut, en stor
kjele med kål og brett med
spekemat og flatbrød. Som om
ikke det var nok, så steppet en representant for bygdautvalgene i
Kvikne og Skåbu opp med ei stor
bløtkake til dessert!
– Takk for at dere har stått på
døgnet rundt for å bygge ny veg
til oss. Nå ser vi bare fram til at
dere fortsetter videre nedover og
fikser resten av Skåbuvegen også.
Det gjenstår mye arbeid der også,

Vigdis spanderte og styrte
kålgryta med stødig hånd.

men det vet jeg at dere kan fikse,
oppfordret bygdautvalgenes utsendte, Jon Helge Silli.

Alt i rute
Ole Anton Stø i firmaet AHSCO
kan fortelle at arbeidet er i rute.
– Helt siden oppstarten føler
jeg at hele arbeidet med å utbedre vegen har gått mer eller
mindre knirkefritt. Vi er øyeblik-

kelig ferdige med arbeidet vi
skulle utføre på strekningen, og så
får vi se om det blir noe mer i det
samme området. Det er i alle fall
ønskelig fra lokalt hold at vi også
tar med en vegstubb på ca 50
meter som gjenstår ved et rasområde. Vi får høre hva vår oppdragsgiver sier om det, sier Stø.
– Og dere fortsetter videre på
Skåbuvegen
nedover
mot
Sorperoa?
– Det er flere strekninger som
skal utbedres, og det er et arbeid
vi skal utføre gjennom vinteren,
uttalte Stø, før han lesset på nok
en solid tallerken med kål som
energitilskudd foran nattskiftet.
Det var i en sådan stund ikke til å
unngå at flere ymtet frampå om
at det denne natta kanskje ville bli
både luftig og småsprengt oppi
Skåbuvegen, men hva annet er å
forvente når en lader anleggsfolka
med ”kålskott”!

