
Solbukta Vel

Styrets beretning 2013-14

Styrets beretning for perioden 9. juni 203  - 25. mai 204.

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

Styret har til sammen hatt 4 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, fått iverksatt trefelling, henvendt seg vedr rehabilitering av 
bryggeområdet på Solbukta, opparbeidelse av gangvei/sykkelsti og lys langs Glenneveien..

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  med FolloRen i forbindelse med ny ordning medt sommer- eller 
helårsrenovasjon for den enkelte grunneier.  Styret ser seg tilfreds med løsningen. Det er kun 
en container for glass/metall på Slora.  

Sosiale tiltak:

Styret arrangerte St.Hans-fest på Slora. lør 22/6. Bålet ble tent kl18.00, været var 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. 4/8  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 akedag ved Ekene  i februar med ca. 40 fremmøtte, både barn og voksne. Det 
var stor stemning og grilling av pølser og strålende vær.

 



Medlemmer:

Medlemstallet er …. (Ole). Noen medlemmer ble purret for kontingent.

Økonomi:

Økonomien er fortsatt enkel og trygg. Fjorårets aktivitet var omtrent som i 2012, 
underskuddet er redusert og utgjorde 1…… (Ole)
Medlemskontingenten på kr. 100,- foreslås opprettholdt

STYRET FOR SOLBUKTA VEL

Terje  Bjøro (styreleder)                      Ole Mjelva                   Gro Lund

Linda Botilsrud                                    Paul Linnestad


