
 

Solbukta Vel — Årsberetning 2004—2005 
Styrets beretning for perioden 6.6.2004 —  4.6.2005. 

 

Styret har bestått av:   Ole Mjelva (formann), Leif Kverndal (kasserer), Anne Britt 
Nergaard, Anna Kristina Knaevelsrud og Eva Borchgrevink. Fra veilaget har ingen vært 
oppnevnt. Det har vært avholdt 4 styremøter.  

Denne perioden har vært preget av vesentlig mindre aktivitet enn de foregående. 

Avløpssaken  er ikke lenger noen ”sak” for vellet. Utbygging pågår hos noen og er 
fullført hos andre, og vellet har ikke fått noen henvendelser siste år. Vellets henven-
delse til Frogn kommune i mai 2004 om kommunens ansvarsfraskrivelse ble besvart av 
ordfører Westby i et polemisk innlegg i Amta i juni. Da ingen andre i Solbukta viste noe 
engasjement i debatten, valgte vellet å ikke gå videre med problemet. 

Veibelysningen  har i 2004 fått en avklaring, idet kommunen har vedtatt retningslinjer 
for veilys på private veier. Etter disse skal veiens eier (veiholder) betale for drift og 
vedlikehold, mens kommunen betaler strømmen. Det vil derfor være Solbukta Veilag 
som heretter er rette vedkommende  ang. veilys i Korsveien / Skytterveien, mens de 
tilstøtende grunneierne har ansvaret i andre private veier. 

På Slora  satte vellet ut en rastebenk til, slik at det nå er to. Det nyoppussede 
toaletthuset var åpent fra mai til september og har fungert uten problemer. 
På Solbukta brygge har vellet anmodet kommunen om å sette opp stupebrett, men en 
befaring viste at det neppe er dybde nok til det. 

Opprop.  Etter forrige generalforsamling ble styret tilsendt et opprop med krav om at 
et avsnitt i den enstemmig godkjente årsberetningen for 2003-04 skulle endres i 
etterhånd; eller det skulle innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Oppropet var 
undertegnet av 14 velmedlemmer (og endel andre), hvorav 6 hadde vært tilstede på 
generalforsamlingen. Det var også slått opp på oppslagstavlene. 

Formannen hadde senere en oppklarende samtale med den personen saken dreide seg 
om. Etter dette er det ikke foretatt noe i saken. 

Fellestiltak.  Det er ikke avholdt fellesdugnader, kulturvandring eller andre 
arrangementer i vellets regi i perioden. St. Hansaften valgte noen isteden å besøke 
Blylaget Vels store fest; men den ble nok i største laget for oss solbuktinger. 

Renovasjonsordningen  fungerte bra også i 2004. Tømmesesongen er fortsatt fra 
medio mai til medio september. I vinter har dunkene vært samlet inn og lagret på 
Teigen i regi av FolloRen, slik at vellet har sluppet å sjaue med disse. 

Avfallskurv  ble satt opp ved postkassene i Korsveien, og tømmes og ettersees av fam. 
Solberg. Dette var et kjærkomment tiltak, og det er nå lettere å holde det pent og 
ryddig på stedet. 

Økonomi, medlemstall og kontingent.  Økonomien er trygg, med et solid overskudd 
som følge av lavere aktivitet i vellet. Styret foreslår at overskudd 2004 overføres til neste 
års regnskap. Antall betalende medlemmer pr. 31.12. var 104. Medlemskontingenten er 
siden 2003 kr.100,—, og styret innstiller på uendret kontingent i 2006. 
 

Solbukta,  4.6.2005. 

Styret for Solbukta Vel 

 
  Ole Mjelva          Leif Kverndal 
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