
 
SOLBUKTA VEILAG BERETNING 2007  (Jan.-Des. 2007 inkl. brøyting 07/08) 
 
Til :  Generalforsamlingen i Solbukta Veilag  Dato :  27..04.2008 
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 2 styremøter i perioden.  
 
Styret mottok 3 skriftelige henvendelser fra medlemmer i perioden, som ble behandlet og besvart. 

- Forespørsel om veiavgift; henvist til vedtekter og veilovgivning. 
- Søknad om rørgjennomføring ved Skytterveien 21-23 i forbindelse med avløpsanlegg; godkjenning/bekreftelse 

sendt Frogn Kommune.  
- Klage på tidligere lagt rørgjennomføring ved Skytterveien 16; rør ble fjernet. 

 
Styret ble pålagt å undersøke eventuell miljøfare ved bruk av knust asfaltmasse som topplag. Henvendelse ble gjort til 
Asfaltteknisk institutt, og deres svar fra Seniorrådgiver Per Syvaldsen gjengis ordrett: 
”Knust asfalt- og asfaltgranulat er undersøkt i mange år med tanke på avrenning eller forurensing på annen måte. Asfalt 
benyttes bla til tetting i vannreservoarer, tetting i deponier med farlig avfall osv. Det forgår løpende kontroll verden over 
av eventuelle miljøskader fra asfaltgranulat. Vi har ingen målinger som indikerer miljøskader eller påvirkning av 
vannkilder.” 
 
Vedlikehold veien 2007. 
 
Følgende utbedringer og vedlikehold av veien ble utførtt i 2007: 

• Påføring av grus og opprydding langs veinettet ble utført ved dugnaden 19. mai. Det var 25 eiendommer som var 
representert på dugnaden. 

• Ved Korsveien 29, sprengning og grøfting ca. 20 m for å hindre overrenning/isproblemer vinterstid.. 
• Ved Korsveien 38, pålegging av masse ca. 25 m fra Grindstua og nedover. 
• Rekkverket over broen, sveise- og reparasjonsarbeider fullført. Maling gjenstår. 
• Ved Skytter veien 3 og 4, ferdigstilling av påbegynt arbeid fra 2006; sprengning og grøfting og legging av rør for 

drenering, ca. 50 m.  
• Det har også vært skrapet og lagt på masse i to omganger, vår og høst. Ekstra ”dugnad” i Juli med pålegging av 

masse etter all nedbøren. Takk til Jørgen og Trond Jensen og Knut Larsen som stilte opp på kort varsel. 
 
Vedlikehold vinter 2007/08. 
 
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 7 ganger. 
 
Øvrige informasjoner. 
 
Et godt eksempel på ansvarsfull ”feiing for egen dør” bør nevnes: 
I forbindelse med byggeaktiviteter og legging av avløpsrør hos J. Ohm og Ø. Lund fikk en del av veien ekstra belastning. 
Etter at anleggsarbeidet var fullført ble berørt vei vedlikeholdt, grøft rensket og drensrør oppgradert. Takk for det! 
 
Regnskap/årsresultat for 2007:  
Forbruk som budsjettert. Se detaljene i eget bilag for regnskap 2007.   
 
Vedlikeholdsplan for 2008: 
Det har vært gjennomført befaring sammen med entreprenør og tiltak i 7 punkter er kostnadsberegnet. 
Budsjett for 2008 legges fram for generalforsamlingen, og tiltak vil bli iverksatt tilsvarende godkjent beløp.   
 

 
Arne Sørby Odd Hannestad Tove Andreassen Kari Stensvold Dag Barstad 


