
Solbukta Vel

Styrets beretning 2012-13

Styrets beretning for perioden 10. juni 2012  - 9. juni 2013.

Styret har bestått av Terje Bjøro (styreleder), Ole Mjelva (kasserer), Gro Lund, Paul 
Linnestad og Linda Botilsrud.

Styret har til sammen hatt 3 møter i perioden.

Oppfølging av og kommunikasjon med kommunen angående forslag om 
utbyggingsprosjekter, reguleringsplaner og avløpsproblematikk:

Styret har kommunisert med Frogn kommune angående utbyggingsprosjekter, 
reguleringsplaner og avløpsproblematikk. Styret har registrert at eiendommer som ikke har 
renseanlegg, har fått pålegg om det. Styret har hatt kontakt med kommunen for å få skilting 
om teltforbud på Slora, og om mulig trefelling.

Slora:

Toaletthuset fungerer bra. Toalettene er åpne fra mai til september. Solbukta Vel er ansvarlig 
for renhold i sommermånedene. Det er ikke registrert problemer med parkingsplassen på 
Slora.

Renovasjon:

Styret har hatt tett kontakt og flere møter med FolloRen i forbindelse med ny ordning og 
pålagt sommer- eller helårsrenovasjon for den enkelte grunneier.  Løsningen er at alle 
kan velge om de vil ha helårs- eller kun sommerabonnement. Det settes ut 2 dunker for 
hver eiendom (en til restavfall og en til papir). Naboer kan selvsagt samarbeide om felles 
sted for dunker så lenge det er innenfor regelverket  til FolloRen. Styret vil ikke anvise 
oppsamlingsplasser. Det er kun en container for glass/metall på Slora.  Styret ser med 
tilfredshet på løsningen.

Sosiale tiltak:

Styret arrangerte St.Hans-fest på Slora. lør 23/6. Bålet ble tent kl18.00, været ble etter hvert 
bra, flere benyttet muligheten til grilling og ca. 20  kom denne kvelden.  Paul Linnestad hadde 
bygget opp bålet og bidratt med brenne.

Styret arrangerte svømmedag på Solbukta  søn. 22/7  med picnic for dem som ønsket det. Ca 
10 barn fikk svømmeknappen. Vi ønsker at flere kan melde seg på dette tilbudet. Styret ser 
på svømmedagen både som en viktig sosial samling og en sak av betydning for å øke barns 
svømmedyktighet.

Styret arrangert skidag på Ekene  i februar med mange fremmøtte, både barn og voksne. 



”Stønt” i Solbukta ble arrangert  23/5 for femte år på rad. Styret bidro økonomisk til diverse 
servering.  Et flott tiltak av Anne Esbjug m fl som trekker mange til Solbukta

Medlemmer:

Medlemstallet er 106. Noen medlemmer ble purret for kontingent.

Økonomi:

Økonomien er fortsatt enkel og trygg. Fjorårets aktivitet var omtrent som i 2011, 
underskuddet er redusert og utgjorde 1540,-
Medlemskontingenten på kr. 100,- foreslås opprettholdt

STYRET FOR SOLBUKTA VEL
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