
 

SOLBUKTA VEILAG  

BERETNING 2015 (JAN. –DES 2015 INKL. VINTER 2015/2016) 

Styrets sammensetning: Leder Jon Andersen, kasserer Ole Mjelva , Styremedlem Dag Barstad 
og Arnstein Hoel. 

Det har blitt avholdt 4 styremøter og diverse mailer og telefonmøter. 

Vedlikehold veien 2015: Følgende utbedringer og vedlikehold av veien er utført i perioden, 
entrepenør er som tidligere Jan Guldbrandsen. I tillegg er det utført arbeid med innleid 
utstyr av styret og medlemmer i veilaget. 

 Anlagt snuplass og opparbeidelse krysset Blåbærveien ,Skytterveien. 

 Toppmasse lagt i Skytterveien. 

 Pigget vekk fjell i Haslerudveien ,veien var smal. 

 Skrapt veien. 

 Fylt opp hull i veien med subbus. 

 

Diverse andre ting som er blitt gjort: 

 Byttet ut defekte pærer i veilyset.  

 Diverse små dugnader med tetting av hull i veien. 

 Fjerning av tre som blåste over veien. 

 Rensing av grøfter og drensrør som gikk tette. 
 
Vedlikehold vinter 2015/2016: 
Brøytingen er utført av Jan Guldbrandsen og det er brøytet 7 ganger og strødd 10 
ganger. Vi ser at strøing blir det mer og mer av slik som vinteren har vært de siste 
årene, og det koster også mer på regnskapet som fremkommer av neste års 
regnskap. Vi henstiller alle til å bruke strøkassene flittigere. 
 
Øvrig informasjon: 

 Vi har jobbet med Follo Ren ang renovasjonsløsninger i Solbukta og har hatt mange 
møter og befaringer på vårt veinett, som Follo Ren mener var i svært dårlig stand og 
forfatning. Vi har foretatt noen utbedringer på veiene våre i samarbeid med 
FolloRen. ( De som ønsker kan få sakspapirer ved henv. Styret.) 

 Vedlikeholdsplanen 2016 blir kostnadsberegnet iflg budsjett og iverksatt av styret 
.Befaring  foretatt den 16/5 og plan utarbeidet. 

 Vi henstiller alle grunneiere til å klippe hekker og trær som vokser uti veien. 

 Som følge av mye aktivitet gikk 2015 med underskudd på kr 1988,47, og styret 
foreslår at underskuddet blir trukket fra beholdningen.  
 
Styret Solbukta Veilag 2015/2016 
 
Jon Andersen      Dag Barstad      Ole Mjelva    Arnstein Hoel 

 


