
 

Solbukta Veilag 
 
 

GENERALFORSAMLING 
med påfølgende dugnad 

lørdag 24. mai 2014 kl. 11.00 
 

Møteplass: Ekene (krysset Korsveien – Haslumbråteveien) 
 
 
Til behandling: 
 
1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen 

3. Beretning 2013 

4. Regnskap 2013 

5. Budsjett og vedlikeholdsplan 2014 

6. Endring av vedtektene 
Styret vil foreslå en utvidelse av veilagets ansvarsområde slik at det i 
prinsippet dekker alle kjørbare veier frem til privat innkjørsel. 

7. Andre saker til behandling 
Saker som ønskes tatt opp, sendes styret v/ Jon Andersen innen 16. 
mai. E-postadressen solbukta.veilag@gmail.com kan benyttes. 

8. Valg 
Leder og ett styremedlem er på valg. 
 

 
Ta med redskap til dugnad. 
 
Det blir servert forfriskninger. 
 
 

Vel møtt! 
Solbukta Veilag 

 

mailto:solbukta.veilag@gmail.com


 
Solbukta Veilag 
 

Forslag til vedtektsendring 
 
Vedtektenes § 2 lyder i dag slik: 
 
«Veilagets ansvarsområde er: 

 Korsveien fra krysset ved fylkesveien i Solbukta, vestover til grensen til Nesodden 
kommune (Haslerudveien). 

 Haslumbråteveien fra Korsveien frem til Skytterveien. 
 Skytterveien frem til nr. 35. 
 Jettegrytestien fra Skytterveien frem til Blåbærveien.» 

 
Styret foreslår at dette går ut og erstattes med følgende: 
 

«Veilagets ansvarsområde er Korsveien i Solbukta, med alle tilhørende kjørbare 
stikkveier frem til privat innkjørsel.» 
 

Dette innebærer en viss utvidelse av ansvarsområdet, som da vil bestå av Korsveien med 
følgende veier: 

• Blåbærveien til nr. 5 
• Haslerudveien til snuplass ved Haslerud 
• Haslumbråteveien 
• Haslumholtet til nr. 4 
• Jettegrytestien til nr. 22 
• Skytterveien til innkjørslene til nr. 41/43 
• Tyttebærveien til ny plass ved nr. 1 

Disse veiene er vurdert av styret og funnet i god nok stand til at veilaget kan ha ansvar for 
dem.  

• Nissedalsveien og Skogfaret holdes utenfor, da de ikke regnes som kjørbare. 
• Øvrige stikkveier holdes utenfor, da de regnes som innkjørsler. 

For disse gjelder at de kan bringes under veilagets ansvar etter avtale, dersom de først 
opprustes til akseptabel standard. 

 


	Til alle veilagsmedlemmer

