
SOLBUKTA VEL 
 
STYRETS BERETNING 2010 – 2011 
 
Styrets beretning for perioden 7. juni 2010 – 4. juni 2011. 
 

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

Styret har hatt 6 møter i perioden.  

 
Saker til behandling i utvalget for Miljø, plan og byggesaker som 
berører vårt område 
Forslag til reguleringsplan for Kornveien, gnr 51 bnr 118-307 m.fl., har blitt 
fulgt opp av Styret. Vi har fått opplyst at forslagsstilleren har solgt eiendommen 
og at ny eier har overtatt. Styret har ikke fått ytterligere informasjon om hva 
som vil skje videre med reguleringsforslaget. 
  

Søknad om fradeling av en parsell av gnr 51 bnr 3 (del av veiparsell i 
Skytterveien) har blitt avvist av kommunen. Det er ikke kjent om avgjørelsen 
har blitt anket. Styret har forespurt kommunen om generelle retningslinjer 
vedrørende disponering av privat veigrunn, men har foreløpig ikke fått svar. 
Avgjørelsen i ovennevnte sak oppfattes å være retningsgivende. 
  

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om å erstatte den gamle 
arbeiderboligen Dalen med nytt hus på fradelt tomt på gnr 51 bnr 77-78, ble 
godkjent i mars 2011.  
  

Søknad om oppstart av detaljregulering av del av gnr 50 bnr 1, Nedre Glenne, er 
godkjent. Det skal utarbeides forslag om fradeling av noe over 5 boliger på et 
område på ca. 35 mål ved Glenneveien nedenfor Nedre Glenne gård. Dette betyr 
noe overskridelse av rekkefølgebestemmelsene for antall boliger i vårt område. 
Kile Stokholm arkitekter skal utarbeide forslaget. Styret vil følge opp saken. 
 
Kommunens planprogram 2011 -2023 
Utkast til ny kommuneplan har vært ute til høring. Styret har sendt inn sine 
kommentarer til planen. Forslaget skal bearbeides etter høringen og 
sluttbehandles i løpet av juni. 
 
Avløp fra fritidsboliger med innlagt vann 
Frogn kommune har igjen varslet at de vil iverksette sitt pålegg om at 
fritidsboliger med innlagt vann skal ha godkjent avløpsløsning. Styret har også 



mottatt klager på forurensing av vann enkelte steder. Vi henstiller derfor igjen 
de som ikke har sørget for lovlig avløp, om å iverksette tiltak snarest. 
 
Veiskilt 
Styret har sørget for nye veinavnskilt for Korsveinettet. Skiltingen tilfredsstiller 
kommunens krav om oppsetting av standard veiskilt for at bl.a. 
utrykningskjøretøyer skal kunne finne fram. Jon Andersen har påtatt seg 
oppsettingen, som vil være avsluttet i løpet av sommeren. 

 
Renovasjon   
Avfallstømmingen i fjor sommer forløp 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 mer problematisk. Det er registrert flere tilfeller da 
håndverkere og folk fra andre områder har tømt avfall hos oss. Dunkene er 
uforholdsmessig ofte blitt overfylt og det har sett stygt ut på plassen. Vi har 
pånytt tatt opp saken med FolloRen og bedt dem finne en ny plassering i 
samarbeid med Frogn kommune. 

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. 
  

Slora  
Sesongen 2010 forløp uten store endringer på Slora. Det ble anskaffet nytt 
oljefat til grillen. Rastebenkene blir ofte flyttet rundt på hele Slora, noe de ikke 
har spesielt godt av. Styret vil kjøpe inn to nye benker, en til Solbukta og en til 
Slora. 

Toaletthuset har fungert bra, som i 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. 
Kommunen ble varslet av oss om et maur-angrep i huset og tok affære. 

Parkeringsplassen belemres stundom med hensatte kjøretøyer. Det siste året har 
det stått en uregistrert båttilhenger her. Den ble til slutt fjernet av kommunen 
etter henstilling fra Vellet. 
 
Svømmedag 2010 
Styret har hvert år arrangert svømmedag med mulighet til å ta svømmeknappen 
for ulike distanser. Svømmedagen i juli 2010 skulle vært arrangert på Solbukta 



brygge. Dessverre var det så mange brennmaneter i vannet at arrangementet 
måtte avlyses. Styret vil for sommeren 2011 sette opp alternative dager slik at 
sannsynligheten øker for at arrangementet blir gjennomført. Styret ser på 
svømmedagen både som en viktig sosial samling og av betydning for å øke 
barns svømmedyktighet.  
 
Livredningsbøyer 
Styret har hatt kontakt med forsikringsselskapet Tryg og fått livrednings-
bøyer. Disse ble montert på Solbukta brygge og Slora i mai 2011. 
  
Sankthansbål 2010 
Styret fortsatte i 2010 den nye tradisjonen med Sankthansbål på Slora, og regner 
med at arrangementet blir et fast innslag i årene fremover. 
 
Kulturkveld med Stønt i Solbukta 
Også dette arrangementet ser ut til å ha fått fotfeste hos oss. Styret har bidratt 
med støtte til diverse servering, og vi håper at initiativtakerne klarer å holde liv i 
dette flotte kulturtiltaket fremover. 
 
Akedagen 2011 
Den planlagte akedagen lot seg ikke gjennomføre da veien som skulle benyttes, 
ble strødd dagen i forveien. 
 
Medlemmer  
Medlemstallet økte fra 104 i 2009 til 106 i 2010. 19 medlemmer ble purret for 
kontingent. 
 
Økonomi  
Økonomien er fortsatt enkel og trygg. Fjorårets aktiviteter var noe større enn i 
2009, noe som medførte et underskudd på kr 3 621,72.                                                                              

Medlemskontingenten for 2011 er kr 100,–. Styret foreslår uendret kontingent i 
2012. 
 

Solbukta 5. juni 2011 
 

Styret for Solbukta Vel 
 
 

Øystein R. Lund (styreleder)  Ole Mjelva (kasserer) 
Terje Bjøro, Linda Botilsrud, Siri Caspersen 



 


