
Solbukta vel 

Styrets beretning 2011 — 2012 

Styrets beretning for perioden 5. juni 2011 — 10. juni 2012. 

Styret har bestått av Øystein R. Lund (styreleder), Ole Mjelva (kasserer), Terje Bjøro, Linda 

Botilsrud og Gro Lund. 

Styret har til sammen hatt 3 møter i perioden. 

Oppfølgingen av og kommunikasjonen med kommunen angående forslag om 

utbyggingsprosjekter, reguleringsplaner og avløpsproblematikk 

Styret har formidlet informasjon fra kommunen på vellets hjemmeside og hengt opp oppslag 

på tavlene på Slora og Solbukta i forbindelse med folkemøte på Dal skole den 5. desember 

i forbindelse med arbeidet med kommuneplanen om utviklingen av Drøbak og Dal og 

kommunens notat om slamtømming for fritidsboliger. 

Kommunikasjonen om forbedringer av kommunens områder og arbeidet med 

miljøtiltak, inkludert oppfølging av og kommunikasjon med kommunen angående 

deres pålegg vedrørende utslipp 

Styret informerer om at eiendommer som ikke ennå har laget renseanlegg, har fått pålegg 

om dette fra kommunen. 

Styret har tatt kontakt med Ole Kirkeby i Frogn kommune og bedt om å få satt opp skilt igjen 

i forhold til at det er camping forbudt i området. Slora hører inn under definisjonen 

friområde og der er det ikke lov å sette opp telt. 

Slora 

Toaletthuset har fungert bra, som i tidligere år, uten nevneverdige problemer. Toalettene er 

åpne fra mai til september, og vellet er ansvarlig for renhold i månedene mai og september. 

Parkeringsplassen ved Slora har blitt tømt for byggematerialer som hadde blitt liggende der i 

en periode. En hensatt russebuss ble til slutt fjernet etter at vi hadde tatt saken opp med 

kommunen. 



Bakgrunnen for at deler av Haslumbråteveien i 1985 ble endret til Skytterveien, og 

hensiktsmessighet og kostnader knyttet til eventuell tilbakeføring til navnet 

Haslumbråteveien for hele eller deler av Skytterveien. 

En gjennomgang av arkivet viser at den tidligere Haslumbråteveien frem til Blåbærveien ble 

oppdelt i flere småveier med nye navn i 1985 etter henstilling fra Frogn kommune. 

Kommunen tok initiativ den gangen p.g.a. behov for å ha navn på stikkveier slik at bla 

offentlige etater skal kunne finne frem. Styret i vellet den gangen sendte inn forslag til navn 

som så ble behandlet og godkjent. 

Renovasjon 

Avfallstømmingen i 2011 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. 

FolloRen annonserte at man fra 2012 ville gå over til en ny ordning med to dunker pr. 

husstand i Frogn kommune. Hytter var ikke nevnt, og vellet foretok seg derfor ikke noe med 

saken. Etter kontakt med FolloRen i vinter ble det klart at ordningen også skulle gjelde 

hytter, og at fellesdunkene i Solbukta skulle avvikles. Ordningen ble gjennomført for 

boligeiendommene i april, og blir gjennomført for hyttene fra høsten av. 

Det var en stund uklart hva som ville skje med dem som er fastboende på hytteeiendommer. 

Det ble i mai avklart at også hytteeiere får mulighet til å bestille helårsrenovasjon, og vellet 

anser dermed saken som løst. Alle fellesdunker vil forsvinne. 

Veiskilt 

Oppsettingen av de nye veinavnskiltene ble fullført i 2011 av Jon Andersen. 

Sosiale tiltak 

"Stønt" i Solbukta ble arrangert også i 2011, for fjerde år på rad. Styret bidro med støtte til 

diverse servering. Et flott tiltak av Anne Esbjug m fl. som trekker mange folk til Solbukta. 

Styret arrangerte St.Hansaften-feiring på Slora den 23. juni. Bålet ble tent kl. 19, været var 

fint, flere benyttet muligheten til grilling og rundt 50 stk. kom denne kvelden. 

Styret arrangerte svømmedag på Slora i juli med picnic etterpå for dem som ønsket dette. 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. Dårlig vær på 

slutten gjorde at folk dro fort hjem. 



Styret arrangerte akedag i samarbeid med Veilaget lørdag 28.1 i bakken fra Ekene og ned 

med grilling på bålpanne nederst i bakken. Veien ble stengt for biler og ca. 30 stykker møtte 

opp, i alder fra 5 måneder til 76 år. Råkjøring var tillatt og ellers var det ingen andre regler 

enn at man ikke skulle ake i bekken. 

Styret arrangerte skidag søndag 19.2. på jordet ved Ekene. Rebusløp og idealtid med 

tilhørende premiering ble gjennomført, samt grilling av pøiser for de som ønsket dette. Ca. 

25 møtte opp i stort og smått. 

Vi oppfordrer flere til å komme, både fastboende og hyttefolk, og lover å bli enda flinkere til 

å prøve å informere flest mulige ved ulike sosiale tilstelninger. Forslag mottas med takk. 

Medlemmer 

Medlemstallet minket fra 106 i 2010 til 102 i 2011. 11 medlemmer ble purret for kontingent. 

økonomi 

Økonomien er fortsatt enkel og trygg. Fjorårets aktiviteter var omtrent som i 2010, noe som 

medførte et underskudd på kr 3 674,81. 

Medlemskontingenten for 2012 er kr 100,—. Styret foreslår uendret kontingent i 2013. 

Styret for Solbukta Vel 

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

Terje Bjøro, Linda Botilsrud, Gro Lund 
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