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KJÆRE BEBOER PÅ SOLÅSEN
Det innkalles med dette til årsmøte i Solåsen veilag og Solåsen Vel.
Årsmøtet er fastsatt til onsdag 17. juni kl. 20.00 i NIF-huset ved Berger stadion.
Restriksjoner pga. koronasituasjonen begrenser antallet deltagere på møtet til 50. Vi velger
likevel å forsøke å gjennomføre årsmøtet da det i de siste år ikke har vært så mange oppmøtte
på årsmøtene. Det er heller ikke planlagt at det skal tas opp kontroversielle saker.
For å få en indikasjon på hvor mange som kommer ber vi om at de som planlegger å komme
også melder seg på arrangementet på våre facebooksider. Skulle forhåndsinteressen tilsi at vi
blir flere enn 50 fremmøtte, vil vi avlyse og utsette møtet.
Vedlagt følger sakspapirer til møtet.

Om Solåsen vel og Solåsen veilag
Solåsen vel er en frivillig organisasjon som arbeider for de innmeldte medlemmene fra de
rundt 200 boligene i området som ligger mellom Berger og Hellvik på Nesodden.
Solåsen veilag representerer eierne av de private veiene i området (beboerne). Mens medlemskap i vellet er frivillig er medlemskap i veilaget obligatorisk for alle husstander i området.
Pliktig medlem er den som eier, leier eller fester eiendom på Solåsen med adkomst via Gamle
Hellvik vei mellom hovedveien ved Tittinn og Bergtunveien, Solåsveien og Øvre Solåsen, se
området innenfor de oransje strekene på kartet. Det gjelder de aller fleste husene på Solåsen.
Kommunen står for snøbrøyting og skifting av lyspærer, men øvrig vedlikehold må veilaget
stå for. I 2017 gjaldt det nødvendig nyasfaltering av veiene som trengte det. I 2018 har vi lagt
knust asfalt langs asfaltkantene. I 2019 er det satt opp skilt om kjør sakte, og det skal kuttes
trær og busker langs veiene. I 2020 har det så langt ikke vært vesentlige utlegg på veiene våre.
Vi minner samtidig om at det er fint om vi kan få e-postadressen din. Vi har nå e-postadresser
til nesten alle medlemmene i vellet. Det er likevel svært tungvint for styret å håndtere de
medlemmene som vi ikke har epostadresse til.
Send oss din epostadresse til kontakt@solasen.org, så får du løpende informasjon fra Solåsen
Vel og fra veilaget. Mye blir også lagt ut på vellets/veilagets nettside: www.solasen.org
Hvis noen har forslag som de ønsker behandlet på årsmøtene, er fristen for innsending til
styret onsdag 10. juni.
Med vennlig hilsen
Helge Bjørgo
Sekretær
Solåsen Vel og Solåsen veilag
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Årsmøte i Solåsen veilag og Solåsen Vel den 17. juni 2020
Dagsorden og forslag til vedtak
1. Valg av ordstyrer
2. Valg av protokollfører
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Valg av to personer til å undertegne protokollen
5. Behandling av styrets årsberetning for vel og veilag. Se vedlagte årsmelding som er felles
for vel og veilag.

6. Veilys, se omtale i årsberetning.
7. Fastsetting av styrets arbeidsplan for Solåsen veilag. Styret legger opp til følgende
arbeidsplan for Solåsen veilag for 2020-2021:
a. Videreføre arbeidet med å overføre velveiene til kommunen.
b. Nødvendig vedlikehold av veiene som ikke foretas av kommunen, sørges for
av veilaget.
c. Kommunen dekker vintervedlikehold og veilys, men ikke annet vedlikehold av
velveiene.
d. Veilaget følger opp at utbyggere setter veiene tilbake i ordentlig stand etter
utbygginger.
e. Felles brøyting og strøing av stikkveiene (veier merket svart i kommunens
oversikt som blir igjen etter at kommunen har overtatt vintervedlikehold av
hovedveiene).
8. Behandling av revidert regnskap for vel og veilag, se vedlagte regnskap.
9. Fastsetting av kontingentens størrelse for vel og veilag
Styrets forslag: Kontingenten for Solåsen Vel settes til 300 kroner. Kontingenten til
vellet er frivillig. Kontingenten for Solåsen veilag videreføres på 600 kroner.
Kontingent til veilag er pliktig og det vil bli sendt til inkasso for de som ikke betaler.
10. Valg av styreleder – felles for vel og veilag
Etter vedtektene skal styrets leder velges for ett år og er således på valg på hvert
årsmøte. Nåværende styreleder er Ole André Sivertsen, som ønsker avløsning som
styreleder, men ønsker å fortsette som styremedlem. Valgkomiteens har arbeidet med
å finne en erstatning og vil legge frem sin innstilling på årsmøtet.
11. Valg av styremedlemmer – felles for vel og veilag
Styremedlemmene Helge Bjørgo og Øyvind Karlsen er på valg. I tillegg trer Liv B.
Haaland tilbake i vervet som revisor og må derfor tre ut av styret. Valgkomiteens
innstilling legges frem på årsmøtet.
12. Valg av revisor – felles for vel og veilag
Etter at styrets mangeårige kasserer Nils Otto Nielsen, døde i 2019, har
sameiets/veilagets revisor Liv B. Haaland midlertidig overtatt vervet som kasserer.
Hun ønsker ikke gjenvalg som styremedlem (kasserer) og ønsker å tre tilbake til vervet
som revisor. Valgkomiteen innstiller Liv B Haaland som revisor for kommende
regnskapsperiode.
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13. Valg av valgkomité – felles for vel og veilag
Valgkomiteen består nå av Christian Montarou (Solåsveien 1), Espen Parmann
(Solåsveien 19B) og Marte Næss (Solåsveien 7). Montarou og Parmann er på valg.
Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.
14. Behandling av innkomne forslag
Lekeplass ved Solstubben 10
Velforeningen har mottatt søknad om dekning av utgifter til opprusting av
lekeplassen ved Solstubben 10. Styret er innstilt på en dekning av kostnader til et
huskestativ og en benk likt det som står på lekeplassen ved syd-enden av
Solåsveien samt en rutsjebane av den typen som fremgår av søknaden.
Styret forutsetter rydding av lekeplassen kan gjøres på dugnad og
ledes/gjennomføres av søker. Kostnaden vil bli på kroner 16.255, jf. forslag til
budsjett for velforeningen.
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Årsmelding Solåsen Vel og Solåsen
veilag for 2019-2020
Styret for Solåsen Vel og Solåsen veilag har bestått av Ole André
Sivertsen (leder), Marianne Samuel, Øyvind Nyborg Karlsen, Nils
Otto Nielsen (Liv B Haaland), Elisabeth Slåttum og Helge Bjørgo
(sekretær).
Styret har siden forrige årsmøte hatt 3 møter. I tillegg har en god del saker blitt avklart på epost og nettmøter på grunn av koronasituasjonen. Styret for Solåsen Vel fungerer også som
styre for Solåsen veilag, dvs. at det er valgt samme styreleder og styremedlemmer i vellet og i
veilaget, men veilaget har egne vedtekter og eget regnskap.

Nils Otto Nielsen er gått bort
Sameiets trofaste kasserer over svært mange år,
Nils Otto Nielsen, døde 23. oktober 2019. Styret
minnes ham som en svært viktig bidragsyter og
ildsjel for fellesskapet her på Solåsen. Han var
styrets, i særklasse, lengst sittende medlem og
var således en uvurderlig ressurs, særlig når det
kom til å ivareta den institusjonelle
hukommelsen til velforeningen og veilaget.
Som tidligere bankmann, utførte han dessuten
oppgaven som styrets kasserer på en suveren
måte. Han vil bli sterkt savnet, både som
styremedlem, nabo og venn.
I vakuumet som oppstod etter Nils Otto trengte
styret en ny kasserer. Liv Haaland har tidligere
fungert som revisor for vel og veilag, og hun tok på seg vervet i tiden fram til neste årsmøte.
Etter dette går hun tilbake til sin gamle rolle. Takk til Liv for det.
Nils Otto var en fantastisk kasserer, og det var ikke så lett for oss uten samme erfaring å
overta arkivet og systemene han hadde opparbeidet seg. Vi bestemte oss derfor for at
anledningen var god for å oppgradere medlemslister og hele administrasjonen av vel og veilag
slik at det fra nå skal være en skybasert løsning som hele styret har tilgang til og mulighet til å
administrere. Utsendelse av informasjon og innkreving av kontingenter blir også mye enklere
med det nye systemet. Det har dog tatt mye tid og krefter å konvertere Nils Ottos system til
Styreweb. Noen har kanskje falt ut av systemet på veien og andre har kommet inn igjen selv
om de for lengst har flyttet. Vi håper dere bærer over med oss i denne innkjøringstiden.
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Informasjon om vel og veilag
I forbindelse med det nye administrasjonssystemet har vi startet et prosjekt for å oppdatere
alle oppføringene med riktig navn og en fungerende postadresse. Vi håper at alle kan være
med og bidra til det. Hvis du ikke får informasjon fra oss pr epost, vennligst send navn,
adresse og ønsket e-postoppføring til kontakt@solasen.org
Solåsen vel og Solåsen veilag har egen nettside: www.solasen.org hvor nyttig informasjon
kan finnes. Vi har også en egen facebookside hvor informasjon løpende blir lagt ut.

Den årlige dugnaden
På grunn av korona-pandemien, ble det ikke
bli arrangert noen vanlig dugnad dette året, da
den ble vanskelig å gjennomføre under de
rådende restriksjoner for fellessamlinger.
Beboerne ble i stedet oppfordret til å rydde i
egne nærområder. Styret sørget også dette
året for komprimatorbil for å plukke opp
hageavfall.
Styrets inntrykk er at mange benyttet sjansen
til å rydde både i egen hage og langs veiene
og på fellesområdene. Det var også mange
som brukte anledningen til å få bortkjørt
hageavfall, en ordning vi har hatt de siste årene. På grunn av situasjonen, ble det ikke
anledning til noen opprusting av lekeplassen og annet som krever litt fellesinnsats dette året.
Styret vil takke beboerne for at dere har tatt ansvar for at det ser pent ut i området vårt. Vi
håper samtidig at vi kan arrangere en vanlig dugnad igjen allerede våren neste år.

Bom på gangvei mellom Solstubben og Jøtulsvingen
Gangstien mellom Solstubben og Jøtulsvingen, har tidligere vært avsperret med bom i
overkant mot Jøtulsvingen. Denne har imidlertid, av ukjente årsaker, blitt fjernet. Dette har
medført at gangstien av enkelte har vært nyttet til motorisert ferdsel. Siden dette er kommunal
vei, har styret tatt saken opp med kommunen.
Styret registrerer med tilfredshet at kommunen nå har satt opp to bommer og merket veien
med gangvei og varselskilt for bom. Saken anses med dette som avsluttet.
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Gjenopptagelse av saken med kommunal overtagelse av velveiene
Allerede høsten 2017 var styret i veilaget i møte med Nesodden kommune, som da ønsket å
gjenoppta saken med overføring av velveiene til kommunen. Nytt i saken er at det nå bare
skulle betales ett oppmålingsgebyr for hele området, og ikke et for hver tomt slik det var i
forrige runde. Videre informerte kommunen om at utnyttelsesgraden på tomtene ikke vil
påvirkes av det grunnervervet kommunen vil måtte forstå, siden arealene allerede er båndlagt
i form av regulering til veiformål. Ingen gjerder og garasjer vil påvirkes.
På to-tre års sikt må infrastrukturen for veilysene byttes ut. Da blir det salig rot hvis ikke har
kommunalt lys, med forskjellig måler og krets på hver av veiene.
Kommunen signaliserte at de fleste måtte være med på en løsning, hvis det skulle bli noe,
men at en eller to tomter kan eksproprieres hvis de motsetter seg tomteavgivelse.
Hvis vi ikke går med på kommunal overtakelse, informerte kommunen om at vi selv vil få
ansvar for brøyting/strøing og veilys. Dette vil i så fall dreie seg om en årlig kostnad på flere
tusen kroner per bolig i vellets område. I tillegg kommer engangskostnader til nødvendig
fornyelse av veibelysningen, jf. at det er ødelagt flere steder i veilagets område.
Opplegget for kommunal overtakelse er denne gangen svært mye bedre enn sist, da problemet
var gebyret per tomt på 3-4 000 kroner. Fortsatt vil noen måtte avstå grunn langs veiene, men
det vil altså ikke påvirke utnyttelsesgraden for tomtene. Betenkeligheten ved kommunal overtakelse er at kommunen har vist svært dårlig evne til å ta sitt ansvar for de kommunale veiene
på Solåsen, jf. det manglende vedlikeholdet av Furubakken hvor den nederste delen nå er den
dårligste veien i veilagets område.
Årsmøtet 2018 fattet et enstemmig vedtak om å være positive til kommunal overtakelse av
velveiene. Dersom veiene blir overtatt av kommunen, vil veilaget trolig bli lagt ned.
Prosessen med kommunen har imidlertid stått litt i stampe, litt uvisst av hvilken grunn. Det
har ikke stått på styret, men på kommunen. Styret fortsetter arbeidet i 2020 og håper at denne
prosessen snart settes i bevegelse.

Tvist om innbetaling av andeler til finansiering av velvegene
Finansieringen av asfalteringen, ble vedtatt på årsmøtet i 2017, slik at det skulle innbetales en
differensiert engangsavgift avhengig av om man bodde i sameiets øvre eller nedre del.
Bakgrunnen for dette var at den vesentligste delen av de veiene som ble asfaltert ligger i den
øvre delen av sameiet. De aller fleste innbetalte engangsavgiften i samsvar med
årsmøtevedtaket. Imidlertid har styret måttet bruke mye tid og penger til advokat for å
inndrive avgiften fra enkelte beboere nederst i Gamle Hellvikvei, som mente seg uberettiget
krevd for penger av veilaget.
Styret er glad for å kunne meddele at denne saken nå er endelig avsluttet.
Angjeldende beboere har innbetalt det utestående i samsvar med dom i Forliksrådet.
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Bruk av veilagets veier ifb. med utbygginger og graving i veiene
Etter at veinettet vårt ble oppgradert høsten 2017, utarbeidet styret nye retningslinjer for bruk
og inngrep i veiene våre. Disse retningslinjene ble på årsmøtet i 2018 vedtatt innarbeidet i
vedtektene for veilaget.
Det har i 2019/2020 likevel forekommet kjøring med tunge, beltedrevne kjøretøyer som kan
ha medført skade på de nyasfalterte velveiene. Styret har overfor de ansvarlige påpekt dette og
arbeider fremdeles med å finne en løsning på saken. Styret vurderer også om det er nødvendig
å ytterligere skjerpe vedtektene og merke veiene med vektbegrensninger for å forebygge
unødvendig skade på veinettet.

Vintervedlikehold av veiene
Årets vinter var mild og krevde forholdsvis lite av både brøyting og strøing. Styret har fått
noen få klager, som vi fortløpende har tatt opp med firmaet som har oppdraget for kommunen
både for velveiene og de kommunale veiene (Hagespesialisten AS).
Veilaget har ikke selv midler til å inngå noen ekstraavtaler ut over de avtaler kommunen har
inngått, men styret følger opp når jobben ikke blir gjort godt nok.
Styret har også i år sørget for fylling av de 10 strøkassene i vellets område

Veilys
Styret har en rekke ganger vært i kontakt med Omexom som har fått oppdraget fra kommunen
med å vedlikeholde veilysene. Vi har gjort oppmerksom på pærer som ikke har virket og
meldt inn via kommunens nettsider. Kommunen har det siste året startet jobben med å fornye
armatur med LED-lys som en del av en kommunal oppgradering til LED-veilys.

Lys innerst i Jøtulsvingen
Beboerne innerst i Jøtulsvingen har et veilys som ikke er en del av kommunens nettverk og
som heller ikke er naturlig tilknyttet veilagets veier. I flere år har dette lyset ikke fungert, og
beboerne har søkt vellet om økonomisk bistand til å få lys i det igjen. Kommunen sier dette er
en avkjørsel, men ettersom det ligger i enden av en såkalt «svart vei» hvor vellet også utfører
brøyting/strøing har vellet vedtatt å bistå med 50% av kostnadene inntil 10 000 kr. Beboerne
har meldt at de vil benytte seg av tilbudet.
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Busker og trær langs veiene
Styret har noen år ordnet med kantklipping og beskjæring langs veiene. Sist dette ble gjort var
sommeren 2019. Styret vil vurdere om det er nødvendig med beskjæring også i 2020.
Mange av vellets medlemmer har tatt opp at trær og busker må beskjæres bedre, særlig i
veikryss for å bedre sikten, men også ellers slik at ikke utsikt hindres mer generelt.
Der hvor trær gror opp i lyktestolpene, skal grunneier besørge beskjæring.
Noen nyttige ”beskjæringsregler” er:
1. Ingen trær og busker skal vokse opp i lyktestolpene. Da skal grunneier beskjære.
2. Busker og trær som sperrer for utsikten i svinger på velveiene, skal beskjæres. Vi må
unngå ulykker pga. dårlig sikt i svingene.
Unngå at trær blir så høye at de tar naboens utsikt. Noe av det flotte med å bo på Nesodden er
den fantastiske utsikten mange har mot sjøen. Ikke la den gro for mye igjen.

Kontingentinngang til vel og veilag
Inndriving av kontingent ble kraftig forsinket i 2019 ettersom den først ble utsatt på grunn av
Nils Ottos dårlige helse og senere død. Vi fikk ikke opprettet noenlunde korrekte
medlemslister før i desember og kontingent ble derfor sendt ut med forfall 31.12.2019. Det
resulterte naturlig nok i at en stor andel av kontingentene ble betalt først i 2020, noe som er
notert i regnskapet. Vi er heldigvis bedre forberedt denne høsten og innbetaling for 2020 skal
komme like over sommeren.
Solåsen Vel er en frivillig organisasjon som i 2019 hadde 100 kroner i medlemskontingent.
Status per nå er at 151 husstander betalte kontingent for 2019. Vellet hadde per 31.12.2019 kr
24 543,6 kroner på bankkonto og kr. 14 700,- til gode av veilaget som krever inn kontingenten
for vellet.
Solåsen veilag har pliktig medlemskap for alle som bruker velveiene, og det er nesten alle på
Solåsen. Det er innkrevd 600 kroner i kontingent til veilaget. Status per nå er at 170 boliger
har betalt. Styret minner om at det er pliktig medlemskap i veilaget, og alle må betale
kontingenten. Veilaget hadde per 31.12.2019 kr. 72 660 på konto, men en stor andel av
kontingentene kom også der etter nyttår i 2020.
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SOLÅSEN VEL
REGNSKAP PR 31 DESEMBER 2019

INNTEKTER
Kontingenter 2017 og 2018
Kontingenter 2019
Renter

2019
*

2018
32 700,00

400,00
16,54
416,54

18,50
32 718,50

6 075,00
2 475,00
0,00
1 075,00
9 625,00

6 075,00
0,00
4,50
0,00
6 079,50

- 9 208,46

26 639,00

24 543,69

33 752,15
- 9 208,46
24 543,69

UTGIFTER
Velforbundet
Rekvisita/klistremerker/porto
Diverse/Gebyr
Oppmerksomhet
Overskudd/Underskudd
BEHOLDNINGER
Bank 31. desember
Overskudd/Underskudd

24 543,69

* Kontingenter på kr 14 700 innbetalt til Solåsen veilag, overført i 2020.

Solåsen 31. desember 2019/ 2.juni 2020

Liv Haaland
Kasserer

Cathrine Wæhler
Revisor
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SOLÅSEN VEILAG
REGNSKAP PR 31 DESEMBER 2019

INNTEKTER
Kontingenter
Asfalt 2017
Renter

2019

2018

* 43 638,00
28,53
43 666,53

65 400,00
32 552,58
57,63
98 010,21

UTGIFTER
Veivedlikehold
Vintervedlikehold
Vårdugnad
Advokatutgifter
Rekvisita
Gebyr
Års- og Styremøter
Hjemmeside
Oppmerksomhet
Overskudd/Underskudd

17 332,50
35 806,25
15 873,66
278,00
24,00
171,00
365,00
2 730,00
72 580,41

52 563,00
24 506,25
22 920,43
61 268,00
249,00
21,00
5 990,32
430,00
2 800,30
170 748,30

-28 913,88

-72 738,09

72 659,65

101 573,53
- 28 913,88
72 659,65

BEHOLDNINGER
Bank 31. desember
Overskudd/Underskudd

72 659,65

* Kontingenter på kr 14 700 tilhører Solåsen vel, overført i 2020.

Solåsen 31. desember 2019/ 2. juni 2020

Liv Haaland
Kasserer

Cathrine Wæhler
Revisor
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