
SOLBUKTA VEILAG BERETNING 2006  (Jan.-Des. 2006 inkl. brøyting 06/07)

Til : Generalforsamlingen i Solbukta Veilag Dato : 06.05.2007
Fra : Styret i Veilaget.

Styrets sammensetning: 
Arne Sørby, leder, Odd Hannestad, kasserer, Tove Andreassen, medlem, Kari Stensvold, medlem, Dag Barstad, medlem.

Det har blitt avholdt 3 styremøter i perioden.
Informasjon og spørreskjema sendt ut på nyåret 2007, kun 6 svar med kommentarer mottatt.

Vedlikehold veien 2006.

Følgende utbedringer og vedlikehold av veien ble utførtt i 2006:
 Påføring av grus, skraping og opprydding langs veinettet ble utført ved dugnaden 20. mai. Det var 18 eiendommer 

som var representert på dugnaden.
 Omfattende utbedring av ca. 80 m vei, fra Blåbærveien til krysset Skytterveien-Jettegrytestien.
 Grøfting  og utbedring av ca. 160 m vei fra Skytterveien 5 til Haslumbråteveien 9-11.

Kostnaden for disse 2 prosjektene har i snitt kostet ca. 300,00 pr. meter.
 Ekenebakken i Korsveien er utbedret i det området som har vært et problem i vårsesongen med et parti bløt 

veibane.
 Det er fortatt full renovering av samtlige lyspunkter som er innenfor veilagets område, ved utskifting av 

armaturene som nå har ”miljøvennlige” pærer og mer effektivt lys.
 To strøkasser er egenprodusert hos Kari. Disse er utplassert på de to avtalte punktene og forsynt med strøpukk og 

spade. 
 Det har også vært skrapet og lagt på masse i to omganger, vår og høst. Ekstra masse en gang pga alt regnværet

senhøstes.
 Oppsett av skilt i forbindelse med teleløsningen i April måned.

Vedlikehold vinter 2006/07.

Brøytingen er utført av Jan Gulbrandsen. Siste vinter gav behov for få brøytinger, slik at kostnaden for dette ble 
innenfor ”beredskapssummen” i avtalen. Veien ble strødd 6 ganger.

Øvrige informasjoner.

Rekkverket over broen: 
Materialer til reparasjon er bestilt og mottatt. På grunn av alt regneværet i høsten 06 ble det ikke mulig å få sveise-jobben 
gjort; vi er lovet at dette fullføres i løpet av Mai måned. Planen er at rekkverket skal forsterkes og forhøyes i samsvar med 
gjeldende forskrift. 

Regnskap/årsresultat for 2006:
Underskudd på kr. 87394 må sees i sammenheng med følgende.
Arbeider fra 05 som ikke ble fullført er utført i 06.
De nye prosjektene ble mer omfattende enn forutsatt.
Styret besluttet å fullføre hele veibelysningsprosjektet, da dette medførte besparelser totalt.
Det oppsto avvik på kostnader på grunn av prisstigning på arbeid og materialer, i tillegg ekstra kostnader for bortkjøring av 
kvist, overskuddsmasse etc.

Veiavgiften, størrelse og differensiering:
Ved generalforsamlingen 06 ble det pålagt styret å utrede denne saken. Saken har vært tema i styremøter og ved utsendt 
info m/spørreskjema. Basert på dette blir det fremsatt sak for vedtak på årets generalforsamling.  

Vedlikeholdsplan for 2007:
Det har vært gjennomført befaring og tiltak i 15 punkter med prioriteringsrekkefølge er sendt entreprenør for 
kostnadsberegning.
Budsjett for 2007 legges fram for generalforsamlingen, og antall tiltak vil bli iverksatt tilsvarende godkjent beløp.  

Arne Sørby Odd Hannestad Tove Andreassen Kari Stensvold Dag Barstad


