
STYRETS BERETNING 2009 – 2010

Styrets beretning for perioden 8. juni 2009 – 5. juni 2010.

Styret har bestått av: Øystein R. Lund (styreleder), Ole Mjelva (kasserer) og Terje
Bjøro, Linda Botilsrud og Siri Caspersen.
Ole Mjelva har også vært representant for Veilaget.

Styret har hatt 5 møter i perioden. 

Reguleringsplan Kornveien
Den mest ressurskrevende saken som styret har hatt til behandling i perioden, er den
omfattende reguleringsplanen i området Kornveien og Havreveien. Det tidligere
styret behandlet også denne saken, og hadde stilt seg negative til forslaget som vil
innebære omfattende byggeprosjekter på det 27 mål store området. Planen vil berøre
både fastboende og hytteeiere og medføre avkjøringssanering og endringer i veinettet
med tilhørende utgifter. Kommunens utvalg for miljø, plan- og byggesaker fulgte 8.
juni 2009 rådmannens innstilling om å sende det mottatte forslaget tilbake til
forslagsstiller med krav om enkelte endringer. Kravet til endringer inkluderte bl.a.
redusert mønehøyde til 9 meter, minimum tomtestørrelse skulle være 1 mål og
bevaringsverdige trær skulle tegnes inn. 

I løpet av perioden har styret vært i kontakt med flere eiendomsbesittere i det aktuelle
området. Styret er imot denne type feltutbygging, og er også bekymret for
smitteeffekt ved økt utbygging og omregulering. 

Øystein R. Lund sendte i løpet av sommeren brev til kommunen med
tilleggsopplysninger om avløpsproblematikken som ble beskrevet i Ellen Otterstads
brev av 20.07.09 med ”klage på det vedtaket som ble fattet 08.06.09”.

I februar behandlet styret ”Forslag til reguleringsplan for Kornveien – offentlig
ettersyn”. Styrets omfattende brev av 23.02.10 til kommunen om denne saken ble lagt
ut på Solbukta Vels hjemmeside. Styret oppfordret samtidig alle medlemmer til å øve
påtrykk på politikerne i Frogn kommune i denne saken.

Saken er foreløpig ikke endelig behandlet i Frogn Kommune, og styret er informert
om at saken tidligst kommer opp til behandling 30. august i år. Styret vil fortsatt
følge saken nøye.

Avløpsanlegg
Det er fortsatt flere hytter med innlagt vann som ikke har godkjente avløpsanlegg.
Dette fører til forurensing i naturen og går utover vannkvaliteten til de som har
borevann og brønner. Kommunen har signalisert at pålegg skal følges opp. Styret har



tatt opp saken i forbindelse med reguleringsforslaget nevnt tidligere, men kommunen
ønsker å behandle dette som egen sak. Styret vil følge opp saken videre.

Opprydding og fjerning av skrot i og langs veiene
Etter styrets vurdering er det meget uheldig at det er hensatt ikke kjørbare biler, båter,
tilhengere og annet skrot i eller langs veiene. Både ut fra miljøhensyn og
sikkerhetsmessige forhold er dette ikke akseptabelt. I tillegg kommer det estetisk
negative ved denne type forsøpling. Styret har mottatt klager, og har arbeidet aktivt
med å få dette skrotet fjernet. Det har vært sendt brev til angjeldende eiere, og
foreløpig er 2 bilvrak kjørt bort. Styret fortsetter arbeidet med oppryddingen. Styret
har vedtatt å dekke utgiftene ved fjerning der alle andre muligheter er forsøkt.

Renovasjon
Avfallstømmingen har forløpt stort sett tilfredsstillende. Ved et par tilfeller av
overfylling og rot har vellet gitt melding til FolloRen, som så har ryddet opp.
Sommerdunkene ble tatt inn i oktober og satt ut igjen i april.

Vinterrenovasjonen er ikke uproblematisk. Det er registrert flere tilfeller da
håndverkere og folk fra andre områder har tømt avfall hos oss, og dunkene er
uforholdsmessig ofte blitt overfylt.

Vellets ansvar er å holde oppsikt og orden rundt dunkene og melde fra ved feil. Vi er
avhengige av at alle i Solbukta bidrar til å holde det pent og ryddig på avfallsstedene,
så de ikke skjemmer omgivelsene.
 
Veiskilt
Det er krav om oppsetting av standard veiskilt etter nye regler. Dette er bl.a. for at
utrykningskjøretøy skal kunne finne frem. Generalforsamlingen 2008 avviste å endre
veinavnene. Styret har tatt initiativ til å sette opp nye veinavnskilt med dagens navn. 

Slora 
Sesongen 2009 forløp uten store endringer på Slora. Rastebenkene er blitt oljet. Det
må anskaffes nytt grillfat.
Toaletthuset har fungert bra som tidligere år, og heldigvis uten nevneverdige
problemer. Toalettene er åpne fra mai til september, og Vellet er ansvarlig for renhold
i månedene mai og september. Om sommeren har kommunen eget renhold.
Kommunen opplyser at det ble skiftet pumpeanlegg ved sesongstart.

Sankthansbålet 2009
Styreleder Øystein R. Lund og Jostein Ohm/Skytterveien 23 påtok seg ansvaret for
Sankthansbålet i 2009. Været var bra, og mange kunne nyte medbrakt mat/drikke og
stort, flott bål. Vi legger opp til å gjenta dette arrangementet i år.

Badedagen 2009
Terje Bjøro og Linda Botilsrud påtok seg ansvaret for gjennomføringen av badedagen
2009. Lisbeth Sørby bidro sterkt til et vellykket arrangement hvor 7 deltakere fikk



svømmeknappen og diplom. Distansene var 25 m, 200 m og 500 m. Badedagen ble
arrangert på Slora. 

Akedagen 2010
Fra styret var Linda Botilsrud ansvarlig, mens Terje Bjøro og Ole Mjelva var til stede
og bisto og tok bilder. Det var ca. 40 fremmøtte. Hovedakebanen var fra Ekene og
ned, midlertidig stengt for biltrafikk. Etterpå var det bål og servering ved Ekene.

Kulturkveld med STØNT i Solbukta
Dette arrangementet ble gjennomført 27. mai fra Solbukta brygge. Styret vedtok å gi
økonomisk støtte og flere frivillige bidro med servering av kaker, kaffe og pølser.
Anne Esbjug stod for organiseringen.
Ruten for vandringen gikk i år til Sindingbukta og tilbake med mange spennende og
flotte opplevelser. En ubetinget suksess som vi håper kan bli en tradisjon.

Medlemmer 
Etter en nedgang i 2008 er medlemstallet nå oppe på 104. 17 medlemmer ble purret
for kontingent.

Økonomi 
Økonomien er fortsatt enkel og trygg. Fjorårets aktiviteter var noe større enn i 2008,
men har ikke gitt de store kostnadene. Regnskapet ga et overskudd på kr. 2 109,26
som styret foreslår overført til regnskapet 2010. 

Styret for Solbukta Vel
Solbukta, 6. juni 2010

Øystein R. Lund (styreleder)  Ole Mjelva (kasserer)

Terje Bjøro,  Linda Botilsrud,  Siri Caspersen


