
SOLBUKTA VEILAG BERETNING 2010   (Jan-Des. 2010 inkl. vinter 10/11)

Til : Generalforsamlingen i Solbukta Veilag Dato : 01.05.2010
Fra : Styret i Veilaget.

Styrets sammensetning: 
Arne Sørby, leder, Ole Mjelva, kasserer, Dag Barstad, medlem og Jon Andersen medlem.

Det har blitt avholdt 2 styremøter i perioden og 2 befaringer av veien.. 

Vedlikehold veien 2010.

Følgende utbedringer og vedlikehold av veien ble utført i perioden, entreprenør som tidligere Jan 
Gulbrandsen:

 Utbedringer nederst i Korsveien; heving av veinivået ved Kv1 og pålegging av ny asfaltmasse 
fra postkassene til Kv 9.

 Sluttføring av restarbeider fra Kv 9 til Nissedalsveien.
 Veien skiltet for vektbegrensning i hele april måned.
 Felling av 3 trær med overheng til ledningsnett og vei ved krysset til Nissedalsveien.
 Ved dugnaden 22. mai:

Pålegging av masse i hull i veinettet med et billass pukk.
Opprydding og oppsamling av kvist langs veinettet etter tre-fellingen og linjeryddingen 
forgående år. 
Hauger med kvist ble deretter senere lastet opp og kjørt vekk av Jan G. 

 Høvling/utjevning av Ekenebakken etter vårløsningen.
 Høvling og utjevning av veien fra Ekene ned til/over brua.
 Utbedring og pålegging av toppmasse i hele bakken (Haslumbråteveien). 
 En omgang med påfylling av pukk i hull i veinettet senhøstes.
 Skytterveien 20-21; rensking av grøft og heving av veinivået ved påfylling av masse.
 Nye skilter til innkjøringen fra postkassene.

Restoppgaver i forhold til vedlikeholdsplanen:
 En ny strøkasse, som skal plasseres midt i bakken Haslumbråteveien; er nå lovet ferdig før 

neste vintersesong. 
 Grøfting ved Skytterveien 7, ca. 15m ene siden med rør over veien for drenering.

Vedlikehold vinter 2010/11.

Brøytingen er utført av Jan Gulbrandsen. Siste vinter ble det brøytet 11 ganger og strødd 6 ganger.

Øvrige informasjoner.

 Vedlikeholdsplan for 2011:
Det er gjennomført befaring av veien i april i år. 
Vedlikeholds punkter er spesifisert, disse prissettes ved hjelp av Jan G.
Gjennomføring i år prioriteres av styret og iverksettes tilsvarende beløp etter godkjent budsjett, 
som legges fram for årets generalforsamling. 

 Etter årsmøtevedtak 2010 og med virkning fra 2011, betaler grunneiere i sone 1 (t.o.m. 
Nissedalsveien) halv kontingent.

Følg med på hjemmesiden: www.solbukta.net/veilaget , her legges ut innkallinger, beretninger, 
regnskap/budsjett, nyheter og arkiv. 

Arne Sørby Ole Mjelva Dag Barstad Jon Andersen

http://www.solbukta.net/veilaget%20

