Innkalling til årsmøte i Solåsen veilag og Solåsen Vel
Det innkalles med dette til årsmøte i Solåsen veilag og Solåsen Vel. Årsmøtet er fastsatt til
mandag 21. juni, kl. 20.00 på Ekelund eldresenter. Møt opp!
Vedlagt følger sakspapirer til de to møtene:
Det gjøres oppmerksom på at alle husstander på Solåsen som bruker velveiene, er medlemspliktige og må betale kontingent til Solåsen veilag. Det gjelder så godt som alle. Kommunen
står for snøbrøyting og skifting av lyspærer, men øvrig vedlikehold må veilaget stå for.
Styret har arbeidet mye med å oppdatere medlemsoversikter og få tak i riktig kontaktinformasjon til alle medlemmene. 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.
Vi minner derfor om at dere, dersom dere oppdager feil eller mangler ved kontaktopplysningene, melder fra til styret om dette. Send oss derfor gjerne epostadressen 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 tirsdag 9. juni.
Med vennlig hilsen

Helge Bjørgo
Sekretær
Solåsen Vel og Solåsen veilag
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Årsmøte i Solåsen veilag og Solåsen Vel den 21. juni
2021 – 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. Fastsetting av styrets arbeidsplan for Solåsen veilag. Styret legger opp til følgende arbeidsplan for Solåsen veilag for 2021-2022:
a. Videreføre arbeidet med å overføre velveiene til kommunen. Dette forventes
avsluttet i neste periode.
b. Nødvendig vedlikehold av veiene som ikke foretas av kommunen, sørges for
av veilaget.
§

Kommunen dekker vintervedlikehold og veilys, men ikke annet vedlikehold av velveiene.

§

Veilaget følger opp at utbyggere setter veiene tilbake i ordentlig stand
etter utbygginger.

§

Felles brøyting og strøing av stikkveiene (de veier som blir igjen etter
at kommunen har overtatt vintervedlikehold av hovedveiene).

7. Behandling av revidert regnskap for vel og veilag, se vedlagte regnskap.
8. Fastsetting av kontingentens størrelse for vel og veilag
Styrets forslag: Kontingenten for Solåsen Vel settes for 2021 til 200 kroner. Kontingenten til vellet er frivillig. Kontingenten for Solåsen veilag videreføres i 2021 på 600
kroner. Kontingent til veilag er pliktig, og det vil bli sendt til inkasso for de som ikke
betaler.
Det vises dessuten til årsberetningen vedrørende tidspunkter for utsending av innbetalingskrav for kontingentene.
9. 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, ønsker avløsning og valgkomiteen har arbeidet med å finne en erstatning og vil legge frem sin innstilling på årsmøtet.
10. Valg av styremedlemmer – felles for vel og veilag
Styremedlem Øyvind Karlsen har flyttet fra Solåsen, slik at det må finnes en erstatning
for ham. I tillegg er styremedlemmene Marianne Samuel og Elisabeth Slåttum på valg
Marianne har har sagt seg villige til å bli gjenvalgt for ytterligere to år mens Elisabeth
ønsker å tre ut av styret. Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.
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11. Valg av revisor – felles for vel og veilag
Valgkomiteen innstiller Liv B Haaland som revisor også for kommende regnskapsperiode.
12. Valg av valgkomité – felles for vel og veilag
Valgkomiteen består av Jannike Robinson og Alexander Aasen.
Disse ble valgt for to år på årsmøtet i 2020. Det er således ikke behov for å velge nye
medlemmer til valgkomiteen på dette årsmøtet.
13. Behandling av innkomne forslag
Det er så langt ikke kommet inn noen forslag til behandling på årsmøtet.
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Årsmelding Solåsen Vel og Solåsen veilag
for 2020 - 2021
De viktigste sakene for Solåsen Vel og Solåsen veilag har vært den årlige dugnaden på fellesområdene, ytterligere asfaltering av en av de strekningene som ikke ble asfaltert i 2017, og arbeidet for kommunal overtakelse av veiene.
Styret for Solåsen Vel og Solåsen veilag har bestått av Ole André Sivertsen (leder), Marianne
Samuel, Øyvind Nyborg Karlsen, Lars Flateby, Elisabeth Slåttum og Helge Bjørgo (sekretær).
Pandemien har preget styrets arbeid i perioden og det har vært vanskelig med fysiske møter.
Styret har derfor sett seg nødt til å behandle mange saker pr epost og i nettbaserte møter. Styret har siden forrige årsmøte hatt 3 møter. I tillegg har en god del saker blitt avklart på e-post.
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.
Solåsen vel er en frivillig organisasjon, mens medlemskap i Solåsen veilag er pliktig for alle
som bruker velveiene – og det er de aller fleste av områdets ca. 190 husstander.

«Årshjul» for styrets arbeid
Styret har besluttet å utvikle et «årshjul», som viser viktige milepæler og gjentagende aktiviteter og tidsfrister i styrets arbeid. Dette er nyttig særlig i forbindelse med utskiftninger i styret,
men også for å gjøre det lettere for medlemmene å orientere seg i styrets arbeid. Foreløpig har
vi identifisert følgende aktiviteter;
1. Årsmøte
i.
I henhold til vedtektene skal årsmøtet avholdes innen utløpet av mai hvert år.
ii.
Avholde forberedende styremøte for innkalling årsmøte. Her legges det plan for årsberetning, regnskap, valg og hvilke saker som det er nødvendig å behandle.
iii.
Bestille lokale for årsmøtet. Vanligvis avholdes møtet på Eklund og bestilling må
fremmes til kommunen.
iv.
Sende ut sakspapirene til årsmøtet. Dette skal i henhold til vedtektene gjøres tre
uker før møtet for generalforsamlingen. Innkallingen bekjentgjøres samtidig på foreningens hjemmesider og Facebook-side.
v.
Avholde årsmøte i henhold til dagsorden
vi.
Skrive årsmøteprotokoll. Denne skal godkjennes av to medlemmer valgt på årsmøtet,
før den kan distribueres til medlemmene.
vii.
Distribuere årsmøteprotokoll.
viii.
Styremøte for å planlegge hvordan styret skal arbeide i kommende årsmøteperiode.
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2. Dugnad
i.
Dugnaden arrangeres hvert år i mai, helst før 17. mai, slik at uteområdene våre er klare til å møte nasjonaldagen.
ii.
Arrangere styremøte for å planlegge dugnaden. Det er viktig å ta
stilling til tidspunkt, hva som ønskes gjort, nødvendige innkjøp
(herunder også ta stilling til om vi har økonomi til å sørge for bortkjøring av hageavfall), ansvarsfordeling og hvordan dugnaden skal bekjentgjøres.
iii.
Bekjentgjøring på email, hjemmeside og facebook-side.
iv.
Iverksetting av nødvendige innkjøp
v.
Gjennomføre dugnad i henhold til plan og ansvarsfordeling.
vi.
Etter at dugnaden er gjennomført; skrive rapport om hva som er gjort på hjemmeside/Facebook.
3. Kontingent
i.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet separat for pliktig medlemskap i veilaget og frivillig medlemskap i velforeningen. For å unngå misforståelser i innbetalingen av kontingentene, bør disse sendes ut som to separate ekspedisjoner med noe tid imellom.
ii.
Sende ut krav om kontingent til alle medlemmer for pliktig medlemskap i veilaget i
juni/juli hvert år.
iii.
Manglende innbetalinger av medlemskapskontingent i veilaget må følges opp med
betalingspåminnelser, eventuelt inkasso om nødvendig.
iv.
Sende ut krav om kontingent for frivillig medlemskap i velforeningen i september/oktober hvert år. Her skal man ikke følge opp manglende innbetalinger, men det er viktig å informere medlemmene om betydningen av å betale kontingent for å sikre velforeningen en økonomi som gjør at den på best mulig måte kan arbeide for beboernes beste. Dette gjøres på hjemmesidene /facebook samtidig med at kravene sendes
ut.
4. Etterfylling av strøkasser
i.
Innen 1. oktober; inspisere alle strøkassene for å få verifisert hvilke som må etterfylles.
ii.
Innen 15. oktober bestille etterfylling av strøkasser. Bestilling sendes Nesodden Velforening v/Terje Larsen.

Årshjulet vil bli ytterligere utviklet ved behov eller endrede forutsetninger for styrets arbeid.

Den årlige dugnaden
På grunn av korona-pandemien, ble det for andre år på rad ikke bli arrangert noen vanlig dugnad i 2021. Likevel klarte vi, takket være en fantastisk innsats fra et lite arbeidslag, å få satt
opp en funksjonell og ganske pen bro over bekken i Bergerskogen, like bak lekeplassen på
Solåsen. Broen har fått navnet Bergerbrua. I tillegg ble beboerne oppfordret til å rydde i egne
nærområder. Velforeningen hadde dette året dessverre ikke økonomi til å besørge komprimatorbil for bortkjøring av hageavfall.
Styrets inntrykk er at mange benyttet sjansen til å rydde både i egen hage og langs veiene og
på fellesområdene.
Styret vil også i år 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 i 2022.
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Bakgrunn for hvorfor vi har et veilag
Årsmøtet for Solåsen Vel ga våren 2010 vellets styre i oppdrag å ta initiativ
til stiftelse av et eget veilag for Solåsen. Bakgrunnen var at Nesodden kommune høsten 2009 fattet vedtak om å trekke tilbake det kommunale vintervedlikeholdet av de private veiene i kommunen. Likeledes skulle brukerne av private veier
svare for kostnader til gatelys. Solåsen Vel hadde tidligere spurt kommunen om muligheten
for å få overført de private veiene som er regulert til offentlige veier på Solåsen til kommunalt
eie og fått positive signaler tilbake. En eventuell overtakelse vil imidlertid medføre noen
mindre kostnader for brukerne, samt avståelse av areal til vei og veilys. Styret i Solåsen Vel
sørget for å forberede og gjennomføre et stiftelsesmøte av Solåsen veilag den 23. november
2010. Der ble Solåsen veilag stiftet med samme styreleder og styremedlemmer som Solåsen
Vel, men med egne vedtekter og eget regnskap. Veiene som administreres av Solåsen veilag
er de samme som etter planen skal overtas av kommunen – det vil si veiene som er regulert
som offentlige veier (grønne på kartet).
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.
Senere er det blitt klart
at kommunen vil fortsette med brøyting, strøing og drift og vedlikehold av veilys på de aller fleste veiene på Solåsen (alle de grønne og
grå veiene, men ikke de
sorte). Prosessen med
overføring av velveiene
til kommunen ble derfor
stilt i bero.
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Gjenopptagelse av saken med kommunal overtagelse av velveiene
I tråd med veilagets intensjon og mandat fra årsmøtet, er styret i stadig dialog med kommunen
om denne saken.
Nesodden kommune har flere ganger signalisert at de ønsker å overta veiene. Dette innebærer
at Nesodden kommune i tillegg til drift også overtar eierskap og vedlikeholdsansvar for veiene. Når det eventuelt skjer, kan Solåsen veilag nedlegges. På årsmøtet i veilaget i 2019 ble
det fattet vedtak om at styret igjen skulle initiere en kommunalovertakelse av veiene, og styret
har siden den gang vært i dialog med kommunen for å forberede en slik overtakelse.
Det er beboerne innen veilagets område som hver for seg eier grunnen som de angjeldende
veiene er bygget på. Dette innebærer at overtakelsen må formaliseres ved avtale mellom hver
enkelt grunneier og kommunen. Solåsen veilag har ingen annen funksjon i denne prosessen
enn å bistå kommunen i prosessen med grunneierne. Overtakelsen innebærer at hver enkelt
grunneier må avstå sidearealer til veien. Med sidearealer menes 1 meter fra veikant og inn på
tomtene. Det er det arealet kommunen trenger for å drifte og vedlikeholde, med tanke på
brøyting, grøfter til overvann osv. Altså må medlemmene tåle å avstå grunn der eiendommen
går inn i veibanen og få grensene sine justert til ca. en meter fra veien. Kommunen har gitt uttrykk for at en slik grensejustering ikke skal ha konsekvenser for eventuelle bygg og gjerder
mv. som allerede er etablert i denne enmeterssonen.
Tidligere har det også vært diskutert hvem som skal betale for grensejustering. Her har kommunen nå besluttet at de vil bekoste oppmåling av nye grenser mv. Det er relativt kostbart, og
vil i alle fall være nyttig for de som har usikre grenser i dag. Overtakelsen innebærer således
ingen kostnader for veilagets medlemmer.
Som grunneiere og medlemmer av Solåsen veilag, vil hver enkelt bostand bli kontaktet av
Nesodden kommune i anledning saken, forhåpentligvis innen relativt kort tid. Styret håper
prosessen deretter kan gå relativt raskt og at medlemmene aksepterer en overføring. 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.
Det foreligger mange gode grunner for at vi som beboere på Solåsen bør være positivt innstilt
til den planlagte overtakelsen av drifts- og vedlikeholdsansvaret for veiene våre. 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.
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
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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 har i perioden særlig arbeidet med å hjelpe kommunen med å få oversikt over eiendomsforholdene knyttet til overtakelsen. Vi har også arbeidet for at vi som grunneiere skal
komme godt ut av denne prosessen. Slik saken står nå, avventer vi Nesodden kommunes plan
for fremdrift.

Asfaltering av veiene i veilaget
De fleste av velveiene på Solåsen ble asfaltert i 2017. Året etter ble det lagt knust asfalt der
kantene på asfaltkantene ble høye.
I 2021, ble det dessuten asfaltert et lite stykke i Gamle Hellvikvei. Styret planlegger å legge
knust asfalt på kantene også i dette området.
Det er til dels mye utbedringsbehov også på de kommunale veiene i vellets område, herunder
særlig nederste del av Furubakken. Styret har tatt dette opp med kommunen flere ganger, men
kommunens svar er at det ikke er satt av noe midler til asfaltering.

Kontingentinngang til vel og veilag
Solåsen Vel er en frivillig organisasjon. Kontingenten var i 2020 på kr 300, denne foreslås
nedjustert til 200 kr for 2021.
I 2020 var i underkant av 50 husstander som betalte denne kontingenten. Dette er en nedgang
i forhold til tidligere år. Styret antar at dette henger sammen med at krav om kontingent til
vellet ble sendt ut samtidig med den pliktige kontingenten til veilaget. Innbetalingen er nå
også automatisert gjennom Styreweb/Nets, som gjør at medlemmene gjerne betaler uten å faktisk lese faktura med info om at de må overbetale for også å bli medlem i vel (siden vel-kontingenten ikke er pliktig). Styret antar at mange bare har betalt det automatiserte, pliktige kravet om kontingent for veilaget, uten å tenke over at de også ønsker å bidra til velforeningen.
Styret foreslår derfor at kravene om kontingent sendes ut på forskjellige tidspunkter og i egne
ekspedisjoner for 2021, slik at tilsvarende misforståelser kan unngås for fremtiden.
Vellet har per 31.12.2020 kr. 33 313,12 på bankkonto og kr. 16 350,- til gode av veilaget som
krever inn kontingenten for velet.
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 samtlige boliger har betalt kontingenten for 2020. Styret minner likevel om at det er pliktig medlemskap i
veilaget, og alle må betale kontingenten. Veilaget har per 31.12.2020 kr. 214.483,94 på konto.
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Vintervedlikehold av veiene
Årets var preget av at det kom mye snø i enkelte perioder, noe som bidro til
at vel-veiene ikke ble brøytet med en gang og var vanskelig fremkommelige.
Styret har rutinemessig tatt opp dette 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

Busker og trær langs veiene
Det gror til på Solåsen. 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 2021.
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.

Beboeroversikt
Styret har også i denne perioden arbeidet for ytterligere å få oppdatert beboeroversiktene.
Dette er blant annet viktig både for å kunne kreve inn riktig kontingent og for å nå beboerne
med informasjon mv. Styret føler nå at vi har en mye mer oppdatert oversikt over beboerne i
vellet. Ettersom det hele tiden flytter folk både til og fra området vårt, er dette et arbeid som
må fortsette. Styret vil i kommende styreperiode særlig arbeide med å forbedre og beskrive
rutinene for hvordan denne beboeroversikten kan holdes tilfredsstillende oppdatert.

Informasjon om vel og veilag
Vi har nå e-postadressen til nesten alle av vellets rundt 190 husstander.
Solåsen vel og Solåsen veilag har egen nettside: www.solasen.org hvor nyttig informasjon
legges ut.
Solåsen Vel har også en egen facebook-side hvor informasjon løpende blir lagt ut. Søk etter
Solåsen Vel og trykk på +Liker. (Evt. kan du trykke på denne lenken: www.facebook.com/solaasen.vel Det er nå 134 personer som følger oss på facebook.
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SOLÅSEN VEL
Regnskap 2020
Inngående beholdning:

01.01.2020

Inntekter
- Medlemskontigent (for 2019) for velmedlemmer
- Medlemskontigent (for 2019) for veilag og velmedlemmer
overført fra veilagskonto
- Medlemskontingent for 2020 for velmedlemmer
Totalt:
Utgifter
- Infratek
(Feilsøking lys i Jøtulsvingen)
- SG Finans AS (Klistremerker mot hundebæsj)
- Omkostninger banktjenester
Totalt:
Beholdning per 31.12.2020:

24 543,69
200
14700
1150
16 050

3700
2931,25
649,32
7201
33 313,12
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SOLÅSEN VEILAG
Regnskap 2020
Inngående beholdning per 1.1.2020

72 659,65

Inntekter
- Medlemskontigenter (hvorav 16 350 er for vel og skal overføres i 2021) 189 956,25
- Tilbakebetaling av depositum for leie av NIF-huset
600
Totalt

190 556,25

Utgifter
- Oppmerksomhet
- Web/styreweb (skytjeneste)
- Veidrift vintervedlikehold
- Leie av årsmøtelokaler
- Komprimatorbil vedr. vårdugnad
- Omkostninger banktjenester
- Overføring Vel (kontigent 2019)
- Totalt:

2061,50
3464
9825
2100
15514,20
1567,25
14700
48 731, 95

Beholdning per 31.12.2020

214.483,94
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