
 

Solbukta Vel — Årsberetning 2005—2006 
Styrets beretning for perioden 5.6.2005 —  10.6.2006. 

 

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

Perioden har vært preget av relativt liten aktivitet, særlig i sommermånedene. 

Etter at veilagets kasserer sa fra seg føringen av vellets medlemsregister høsten 2005 er 
det ikke lenger noe praktisk samarbeid mellom veilaget og vellet. Vellet har fått noen 
henvendelser om veisaker (strøing, brøyting, lys) som er henvist videre til veilaget. 

Rutineoppgaver  som drift av postkassene, oppfølging av sommerrenovasjonen, 
badeplassene m.m. har fortsatt på normal måte. Det er anskaffet et lite reservelager av 
postkasser, da disse fra tid til annen er utsatt for hærverk. 

På Slora  har det være ganske mye besøk og aktivitet. Toaletthuset var åpent fra mai til 
september og har fungert uten problemer. Huset fikk nytt renseanlegg høsten 2005 
som et ledd i den kommunale avløpsplanen, og kloakkledningen langt ut i sjøen er nå 
en saga blott. 

En gammel buss ble hensatt på parkeringsplassen i juli. Den viste seg etter hvert å 
tilhøre en av beboerne i Solbukta, som ønsket å ha den stående til året etter. Etter 
henvendelser fra vellet lyktes det å få kommunen til å fjerne bussen i november. Også 
ellers er parkeringsplassen blitt brukt til forskjellig skjemmende hensetting, noe vellet 
betrakter som en forsøpling som må motarbeides. 

Renovasjonsordningen  fungerte bra også i 2005. Tømmesesongen er fortsatt fra 
medio mai til medio september. Også denne vinteren har dunkene vært samlet inn og 
lagret på Teigen i regi av FolloRen, slik at vellet har sluppet å sjaue med disse. 

Søppeldunkene er beregnet på husholdningsavfall, men det er fortsatt et problem at 
noen fyller dem med møbler, inventar og bygningsavfall som ikke har noe der å gjøre. 

Fellestiltak.  Det ble ikke avholdt fellesdugnader, kulturvandring eller andre arrange-
menter i vellets regi i 2005. Generalforsamlingen i fjor vedtok en ny ryddedugnad i 
buskaset langs Korsveien, men denne ble stoppet i siste liten av en av grunneierne etter 
initiativ fra Are Dammann og Elin Salvesen. Grunneierne skal senere ha tatt skritt for å 
få undersøkt fuglelivet langs bekken og hvilke eventuelle konsekvenser vegetasjons-
rydding kan ha på dette. 

En positiv tilstelning fant sted 12. mars i år, da vellet for første gang avholdt barne-
skirenn med grillfest i Sloraparken. Kommunens folk hadde bidratt med brøyting og 
tilrettelegging. Det var nydelig vintervær og masse sne. Med litt flere deltakere kan 
dette forhåpentlig bli en tradisjonell vinteraktivitet. 

Kommuneplanen.  Frogn kommune har behandlet sin kommuneplan for en ny 12 års 
periode 2006—2017. Til høringsfristen i september ga vellet en uttalse i flere punkter 
som også ble slått opp på våre oppslagstavler. 

Ved kommunestyrets behandling av planen i mars i år ble det vedtatt så mange 
endringer i planforslaget at planen ble lagt ut på ny høringsrunde med frist 8. mai. 
Av betydning oss er bl.a. at hele vårt område nå er gjort om fra hytte- til boligformål; 
dessuten er det gitt klarsignal til å innregulere 5 nye eneboliger i Ekelunden mellom 
Glenneveien/ Skirstadveien og Haslumdammen. Grunneieren, Johansen/Frølichs legat, 
har ønsket å bygge her i 30 år. 

Økonomi, medlemstall og kontingent.  Økonomien er trygg, med et pent overskudd 
som følge av lav aktivitet i vellet. Styret foreslår at overskudd 2005 overføres til neste års 



regnskap. Antall betalende medlemmer pr. 31.12. var 105. Medlemskontingenten er siden 
2003 kr.100,—, og styret innstiller på uendret kontingent i 2007. 
 
 

Solbukta,  10.6.2006. 

Styret for Solbukta Vel 
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