
SOLBUKTA VEILAG  
BERETNING 2012  (jan.-des. 2012 inkl. vinter 2012/13) 
 
Styrets sammensetning: 
Leder Andersen, kasserer Ole Mjelva, styremedlemmer Dag Barstad og Arnstein Hoel. 

Det har blitt avholdt 2 styremøter og 2 telefonmøter. 
 
Vedlikehold veien 2012 
Følgende utbedringer og vedlikehold av veien er utført i perioden, entreprenør er som tidligere 
Jan Guldbrandsen: 

• Toppmasse fra postkassene og til etter svingen ved Korsveien 9 
• Fylt opp grøfter i Ekene-bakken med maskinkult 
• Fylt opp hull i veien med subbus 
• Gravd bort stein som kom opp ved broen inn Haslumbråteveien 
• Diverse rensking av grøfter 
• Toppmasse i Skytterveien. 

Diverse andre ting som er blitt gjort: 

• Byttet til Led-lyspærer ved postkassestativet. 
• Byttet til Led-lyspære i en av veilyslampene som et prøveprosjekt. Det har nå kommet 

nye pærer som vil lyse bedre enn disse og vi vil prøve disse på de to andre lampene som 
er mørke. 

• Utsatt 5 stk nye strøkasser med tilhørende spader. Strøkassene er gitt til veilaget av Åge 
Frøyse. Vi takker for dette bidraget, og en påskjønnelse er på vei. 

• Strøkassene ble satt ut i november av Kari og Jon. 
• Rensket rør og noen grøfter som gikk tette. 
• Fjernet tre som falt over veien. 

 
Vedlikehold vinter  2012/2013 
Brøytingen er utført av Jan Gulbrandsen. Det er brøytet 6-7 ganger og strødd ved behov . Vi ber 
veibrukerne om at de nye strøkassene kan bli litt flittigere brukt. 

Øvrig informasjon: 

• Vedlikeholdsplan for 2013 : Det er gjennomført befaring av veien i begynnelsen av Mai. 
Vedlikeholds punkter er spesifisert av styret og skal prissettes av Jan G. Vi ser at pga. 
mye nedbør skal det prioriteres grøfter og toppmasse. Det renner mye vann i veiene 
som drar med seg masse. 

• Vi vil også rette en henstilling til grunneiere langs veien om å klippe hekker og trær som 
går ut i veien. 

• Vi vil også takke Bernhard som har tettet mange hull i Skytterveien. 
 
 

Styret i Solbukta Veilag 
 

Jon Andersen       Dag Barstad       Ole Mjelva       Arnstein Hoel 


