
SOLBUKTA VEILAG BERETNING 2009  (Jan.-Des. 2009 inkl. brøyting 09/10)

Til : Generalforsamlingen i Solbukta Veilag Dato : 03.05.2010
Fra : Styret i Veilaget.

Styrets sammensetning: 
Arne Sørby, leder, Ole Mjelva, kasserer, Kari Stensvold, medlem, Dag Barstad, medlem.

Det har blitt avholdt 3 styremøter i perioden. 

Styret mottok brev fra foreldreutvalget i Haslerud barnehage vedrørende ønske om speil i svingen Haslerudveien/Korsveien
for å forbedre oversikten. Da dette er utenfor veilagets ansvarsområde, kunne vi ikke legge noen føringer i saken. 
Vi kontaktet imidlertid grunneier av innersvingen, som kunne fortelle at de hadde til hensikt å felle en gran som sperret for
sikt, noe som ble utført. 

Vedlikehold veien 2009.

Følgende utbedringer og vedlikehold av veien ble utførtt i tidrommet april-november 2009, entreprenør som tidligere Jan
Gulbrandsen:

• April: Felling av 11 trær ved Korsveien 12.
• 16. mai ved dugnaden: Innsamling av kvist etter trefellingen, container innleiet.

Takk til Åge Frøyse som stilte opp med maskinelt utstyr som trakk opp kvisthauger og komprimerte kvisten i
containeren.

• Uke 22/mai: Høvling og dosering over brua og på hver side.
Høvling/utjevning av Ekenebakken etter vårløsningen.

• Medio juli:
Asfaltmasse i hull. Trond J., Dag, Espen R. og Arne Sørby 
Overskuddsmasse ble tippet av ved Skogveien og benyttes til etterfylling av hull nedre del.  

• Ekenebakken ble etter hvert meget humpete igjen på tross av utjevningen tidligere. 
Dette var plutselig rettet opp; vi mistenker Åge Frøyse for å ha vært behjelpelig igjen med maskinelt utstyr.

• Medio August (fredag + lørdag):
Rydding av linjenett + vei sider med liftbil. Jon, Kari + Bente +, Dag og Arne.
Lysproblem for sletta Skytterveien ble reparert.

• 2. oktober: Etterfylling av hull over sletta Skytterveien, Arne og Jan G.
• Medio oktober: 

Langs Haslumbråteveien 15 ble det grøftet og lagt nytt overløp og pålagt toppmasse.
Haslumbråtevn. 10-11, pålagt toppmasse ca. 15 m. 
Skytterveien fra nr. 13 til Tyttebærvn. utbedret etter vedlikeholdsplan, pkt.3.  

• November: 
Improvisert autovern, 2 stk,  ved hjelp av tømmerstokker lagt opp ved Korsveien 12. 
Korsveien fra nr.7 til Nissedalsveien, grøfting og pålegging av ny masse. Denne jobben ble ikke fullført, da frost
og snø stoppet arbeidene.  

Restoppgaver: En ny strøkasse (omprioritert fra to til en) + nytt skilt ved innkjøringen v/postkassene. 

Vedlikehold vinter 2009/10.

Brøytingen er utført av Jan Gulbrandsen. Siste vinter ble det brøytet 10 ganger og strødd 3 ganger.

Øvrige informasjoner.

Vedlikeholdsplan for 2010:
Det ble gjennomført befaring av veien 1. mai. 
Vedlikehold i 10 punkter er spesifisert, disse prissettes ved hjelp av Jan G.
Gjennomføring i år prioriteres av styret og iverksettes tilsvarende beløp etter godkjent budsjett, som legge fram for årets
generalforsamling. 

Arne Sørby Ole Mjelva Kari Stensvold Dag Barstad


