
Vedtekter for Solbukta Veilag 
 
Sist endret 24.5.2008. 
 
1. Solbukta Veilag består av alle som har eiendom 

som er knyttet til veinettet med utspring fra 
Korsveien, eller på annen måte er bruks-
avhengige av hele eller deler av veinettet.  
Medlemskapet følger eiendommen, uten unntak, 
for de forannevnte. 

 
2. 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. 
 
3. Formålet med Veilaget er, i den grad økonomi 

og tilgjengelig ressurser gjør det mulig, innenfor 
ansvarsområdet, å opprettholde en veistandard 
som gjør veiene farbare med bil. 

Til å oppfylle formålet benyttes medlemmene i 
en eller flere dugnader og/eller ekstern bistand. 

 
4. Medlemskontingent betales en gang i året, med 

normalt forfall innen 1. april.  Kontingentens 
størrelse vedtas året før av den årlige 
generalforsamling, som også kan vedta ekstra 
kontingent, dersom spesielle utbedringstiltak 
gjør dette nødvendig. 

Det er eieren av eiendommen som er ansvarlig 
for betaling av kontingent, ikke eventuelle 
leietakere eller andre brukere. 

Ved manglende betaling vil Veilagets styre 
vurdere, i hvert enkelt tilfelle, tiltak for å 
inndrive kontingenten. 

 
5. Generalforsamling avholdes en gang pr. år. 

På generalforsamlingen velges Veilagets styre 
bestående av: 1 Formann og 3 medlemmer. 
Medlemmene (formann+medlemmer) velges for 
2 år av gangen, der maksimum 2 personer kan 
velges nye hvert år.  

Det velges også to personer til valgkomité, der 
maksimum 1 person kan velges ny hvert år. 

Formann er også medlem i styret i Solbukta Vel. 
Kasserer og revisor kan være felles for Vel og 
Veilag. 

 

På generalforsamlingen legger styret frem 
regnskap og beretning for året som har gått.  Det 
sittende styret legger frem forslag til 
inneværende års plan for vedlikehold av 
veinettet med budsjett.  

Flertallsvedtak om vedlikehold er bindende for 
det nye styret. 

Stemmerett har de som har betalt kontingent, 
med 1 - en - stemme pr. eiendom.  Fullmakter 
(skriftlig) kan benyttes, fra dem som ikke har 
anledning til å være til stede.  Veilagets 
vedtekter kan endres dersom 2/3 flertall av de 
fremmøtte er enige. 

 
Generalforsamlingens dagsorden skal inneholde 
følgende punkter: 

• Styrets beretning for siste periode 
• Regnskap 
• Forslag til årets vedlikehold 
• Medlemskontingent for neste år 
• Vedtakssaker 
• Eventuelt 
• Valg. (Styre og valgkomité) 
 
Beretningen kan inneholde følgende punkter: 
Styrets sammensetning, antall møter, befaringer, 
vedlikehold /utbedringer, evt. forslag til  
endring av vedtektene o.l. 

 
6. Veilagets styre tar seg av driften av Veilaget 

mellom generalforsamlingene. 

Formann og kasserer har disposisjonsrett over 
Veilagets midler og skal godkjenne fakturaer før 
utbetaling.  Et flertall i styret skal godkjenne 
tiltak før igangsetting. 

Styret kan ikke trekkes til ansvar for skader av 
noen art som påføres eiendom, kjøretøy, 
personer eller dyr som skyldes forhold ved eller 
på veien. 

 
7. Spesielle bestemmelser: 

Dersom noen lar tyngre kjøretøy bruke veien – 
spesielt om våren, slik at dette påfører veien 
skade eller unormal slitasje – kan styret få dette 
vurdert og taksert, med tanke på erstatning. 

Fartsgrensen er anbefalt til 20 km/t på veinettet. 

Generalforsamlingen fatter vedtak om forhold 
vedrørende vintervedlikehold. 

Medlemmer som har forslag til forbedringer og 
positive tiltak, oppfordres til å ta kontakt med 
styrets medlemmer. 


