
  

Solbukta Vel — Årsberetning 2003—2004 
Styrets beretning for perioden 15.6.2003 —  5.6.2004. 

 

1) Styret har bestått av:   Ole Mjelva (formann), Anna Kristina Knaevelsrud (kasserer), 
Anne Britt Nergaard, Britt Aa. Ekhougen og Eva Borchgrevink, samt Odd Hannestad 
fra Veilaget. Det har vært avholdt 4 styremøter. De viktigste sakene har vært: 

2) Avløpssaken  er nå over i utbyggingsfasen. Flere har allerede fått sine renseanlegg 
på plass og i drift, og andre holder på med utbygging. De aller fleste i Solbukta har 
likevel ikke foretatt seg noe så langt. Det er stort sett ”enmannsanlegg” som bygges; 
svært få samarbeidsprosjekter ser ut til å bli noe av. 

De største forurenserne er kartlagt. Frogn kommune sender nå ut pålegg om avløps-
rensing til 50—60 eiendommer, de fleste langs Glenneveien frem til kommune-
grensen. Disse får ett års frist til å ordne saken. Resten av oss forurenser mindre og vil 
ikke få noen pålegg ennå. De som ikke har innlagt vann, får ikke pålegg. 

I januar ble det holdt et åpent møte på Dal i regi av Brevik vel hvor de viktigste 
avløpsløsningene ble presentert sammen med noen utbyggeres erfaringer.  

 I april var det Nesodden kommunes tur til et debattmøte om avløpsløsninger, og 
 flere fra Frogn deltok også der. Frogns ordfører Westby kom her med den viktige 
 opplysning at han ikke bryr seg om hva hyttefolk mener, da det bare er beboerne i 
 kommunen som er hans velgere. (!) 

Solbukta Vels funksjon har ellers begrenset seg til å orientere Solbukta-folket om 
hvordan de bør forholde seg. Styret har nylig sendt et brev til Frogn kommune og 
påpekt det uheldige i at kommunen har valgt å fri seg fra alt ansvar for utbyggingen. 

3) Veibelysningen  har ikke vært noe stort punkt siste år, men etter ny henvendelse 
fra vellet fikk Frogn kommune i november satt opp to nye belysningspunkter: Ett ved 
Nedre Glenne og — ikke minst viktig — ett på parkeringsplassen ved Slora. Dette var 
en kjærkommen forbedring i mørke høstkvelder. 

4) Aksjon trefelling  ble i 2003 isteden lagt opp som en dugnad i Korsveien 5. juli for å 
rydde og forskjønne området nedenfor fossen. Dugnaden var vellykket, selv om 
bortkjøringen etterpå kostet en del penger. Forut for dugnaden hadde Rolf Ergo 
gjennom oppslag i Amta skapt unødvendig engstelse for at området skulle raseres, 
noe som jo ikke var tilfellet. Styret tok i etterhånd kontakt med Amta med kritikk av 
måten avisen forholder seg til slike henvendelser fra Ergo på. 

Vellet oppfordrer hver enkelt til å gjøre en liten innsats med forsiktig klipping og 
rydding i ”Korsveiparken” slik at vi slipper å se at området gror enda tettere igjen. 

Midt i den pågående diskusjonen om trefelling tok naturen selv styringen en dag i 
desember, da hundrevis av trær gikk over ende i kraftig vind. Styret har sendt ut 
oppfordring til alle grunneiere om å rydde vekk nedfallstrær, som ligger og 
skjemmer. Partiet langs kraftledningen over Korsveien er særlig synlig. 

5) Slora-området  har i 2003 fremstått mer velstelt enn på lenge, takket være dugna-
dene i 2002. Kommunen sørger fortsatt for plenklipping og tømming av søppel-
stativene, men vi må selv holde det rent i strandområdet. Slora er en perle som vi 
alle bør bidra til å ta vare på. 

Ved Solbukta brygge støpte kommunen sist sommer en fin badetrapp som har gjort det 
mye lettere å bade på dypt vann. Vellet satte opp en rastebenk også der. Vi har takket 
kommunen for innsatsen og uttrykt ønske om at man får satt opp et stupebrett også, 
men i den ”sjøen” er det mange skjær — og bestemmelser som skal overholdes. 



Toaletthuset har også i 2003 hatt forlenget åpningssesong under vellets ansvar. 
Etter henvendelser fra vellet har kommunen nå i vår spandert full innvendig 
fornyelse av huset, samt lagt nytt tak. Vi har meddelt kommunen at vi setter stor pris 
på dette, og synes samarbeidet med kommunens tekniske avdelinger fungerer godt. 
Nå gjelder det at Solbukta-folket kjenner sitt ansvar og passer godt på huset. 

6) Postkassestativene  er det stadig flere som ønsker å bruke. For å øke kapasiteten 
ble stativet ved Korsveien utbygget for 10—15 nye kasser. Vellet holder oppsyn med 
stativene og oppslagstavlene, og har satt opp regler for hva som kan slås opp der. 

7) Kulturvandring.  Etter et par sesonger uten tiltak ble det 10. august avholdt en ny 
kulturvandring i Solbukta, denne gang i regi av Anne-Britt Nergaard og med brødrene 
Sinding som gjennomgangstema. Denne solvarme søndagen besøkte vi bl.a. 
kunstnerne Kvakland/Eggen, Braaten og Bundt. Arrangementet var meget vellykket 
for de ca. 35 som var med. 

8) Andre saker  som har vært håndtert/drøftet i siste periode: 

a) Midtsommerfesten på Slora ble flyttet frem til lørdag 21. juni og ble meget vel-
lykket. (På Sankthansaften mandag 23.6. regnet det …) Generelt må det imidler-
tid sies at fellesfester ikke samler mange mennesker lenger, det er stort sett bare 
barnefamilier som kommer. 

b) Renovasjonsordningen i 2003 fungerte bra. Tømmesesongen er fortsatt fra medio 
mai til medio september. I vinter har søppeldunkene på Slora stått lagret under 
presenning mens de andre er blitt samlet inn for oppbevaring. 

c) Styret har bedt Frogn kommune å sette opp et søppelstativ ved bussholdeplassen 
ved Korsveien, men fått til svar at dette isåfall må bli en sak mellom vellet og 
renovatøren FolloRen. En slik ordning vil koste ca. 3500 kroner pr. år. 

d) Det har ikke vært kontakt med Blylaget vel i perioden. Styret har heller ikke hatt 
kontakt med andre ”søsterorganisasjoner”. 

9) Økonomi, medlemstall og kontingent.  Økonomien er fortsatt trygg, men preget av 
større engasjement (postkasser, benker m.m.). Antall betalende medlemmer pr. 31.12. 
var 104, etter at 4 medlemmer er strøket. Medlemskontingenten er siden 2003 kr.100,—, 
og styret innstiller på uendret kontingent i 2005. 

 

Solbukta,  5.6.2004. 

Styret for Solbukta Vel 

 

 

 

  Ole Mjelva         Anna Kristina Knaevelsrud  

 

 

Anne-Britt Nergaard         Britt Ekhougen         Eva Borchgrevink         Odd Hannestad 




