
Fjellstrand 8. april 2010

REFERAT FRA STYREMØTE 01-2010,  8. april 2010:

Oppmøtte representanter:
Trine, Kjetil, Bent, Asbjørn. Sistnevnte ble valgt som referent.
Forfall: Sveinung, Lillebil, Per (alle meldte på forhånd)

Sak 1 – Vårdugnad
Dugnaden settes til lørdag 24. april klokken 12:00 – 16:00 (siste helga i april).
Sveinung ble utnevnt til koordinator i forbindelse med dugnaden, og sender ut innkalling.
Disse tingene må vi se på under dugnaden:

Dugnaden bør starte med et infomøte slik at dugnaden får struktur (hvem holder det?).
Utrede forholdene rundt drenering ifm inngangen til SV31. Må det pigges? Hvor langt må det
grøftes? Er det en entreprenørjobbb, eller skal vi leie maskin selv? Gjøres etter dugnad?
Røret som går fra tjernet midt i Seterveien til bakketoppen v/ SV46 må spyles. Det må lages
en steinhaug foran inngangen til røret slik at kvist ikke finner veien inn. Rørutgangen må
graves opp bedre slik at vannet får lettest mulig føring ut.
Samuelsen må kontaktes ifm å dra matten over veien som tidligere år (utenom
«brattbakken»). Trine kontakter Samuelsen om han har mulighet f.eks fredag 23/4.
Vi trenger subbus til påfyll av veien og til stier. Det må skaffes et lass som kan tippes vav
inngangen til SV27, der det har vært en haug tidligere. Per kjører (?)
«Rullesteiner» i svingen v/ Skogbrynet har falt ned i grøfta. Disse må fiskes opp og
galvaniserte jernstenger må slås ned med slegge. Asbjørn skaffer galvaniserte rør.
Søppel i Torsbakken v/ inngangen til TB6, TB10 og TB12: Nye eiere av TB14 kontaktes i
forbindelse med fjerning av søppel som tidligere eier har kastet utenfor TB14-tomta.
Styret foreslår at dugnaden kan være behjelpelig med å kaste søpla i en container el.
Asbjørn kontakter Geir Fruseth i TB14 for å få videreformidlet tilbudet om hjelp. Hvis søpla
ikke blir fjernetunder dugnaden (av en eller annen grunn) bes det om en dato for fjerning.

Annet (som ikke bør tas samtidig som dugnaden avholdes):
Det bør fylles masser på flere deler av veianlegget, spesielt strekningen mellom inngangen til
Skanseveien og opp til toppen av veianlegget (Seterveien 19/22) samt i «dumpa» v/ SV27.
Trine spør Samuelsen om pris på påfyll av toppdekke.

Sak 2 – Økonomi
Asbjørn gikk gjennom det reviderte regnskapet for 2009. Egenkapital ved årsskiftet var 65839,-.

Sak 3 – Tiltak i bakken fra Skogbrynet og opp Seterveien
Dette er et entreprenørtiltak. Vi bør se på bakken opp fra Skogbrynet og vurdere mulige tiltak (kanskje
allerede under dugnaden). Dette er en sak som bør tas opp på årsmøtet i august i år pga stor
investeringskostnad (150-200.000?).

Sak 4 – Dugnadsavgift for året 2010 og framover
I lys av fjorårets spørsmål om fritak fra dugnad pga alder ble dugnadsavgiften for fastboende diskutert
på nytt. Styret var samstemmig på at det ikke skal være unntak fra regelen om at de som ikke møter
må betale avgiften på 150,- pr time ved frafall fra dugnaden.

Sak 5 – Kontingent 2010 - inndrivelse
Kasserer hadde alle fakturaer og kopier av det reviderte regnskapet klart til utsending.

(forts.)

Adresse: 
Veilaget for Seterveien, Torsbakken og Skanseveien
c/o: Kjetil Rygh
Seterveien 49 – 1458 Fjellstrand
www.veilaget.no

Relevant info:
Telefon: 91182813
e-post, leder: kjetil@nesoddentkd.no
e-post, kasserer: asbjorn.j@bluezone.no 
Kontonummer: 5083.06.76004
org.nr: 992 046 120



Sak 6 – Årsmøte og valg 2010
Årsmøte for 2010 blir avholdt i august i tråd med vedtektene. Møtedag blir onsdag 18. august.
Kjetil lager årsberetning. Asbjørn tinger et møtelokale.

Sak 7 – Nettsiden www.veilaget.no
Kjetil er den eneste som kan vedlikeholde nettsiden vår i dag. Dette er noen ganger upraktisk, så Kjetil
ordner en løsning ila våren slik at flere en han selv får muligheten til å logge seg på for oppdatering av
siden.

Sak 8 – Kommunens vedtak om å oppheve veivedlikeholdet for private veier på Nesodden
Hvis dette blir gjennomført vil vi plutselig få alle utgiftene til måking og strøing (samt lyskildebytte i
stolper, ref anm). Skal vi da innføre en brøyteavgift? Det må jo komme noe info fra kommunen? Skal
de lokale velene ha ansvaret – i vårt tilfelle Fjellstrand Vel? Vi bør være i forkant og sjekke priser på
måking og strøing slik at vi har underlag til årsmøtet. Trine spør Arnfinn Pedersen og Terje Fjell for å
få anbud.

Sak 9 – Evt.

9a) Det mangler ofte informasjon hos megler om at veilaget eksisterer når en eiendom i ligger
for salg. Diskusjon. Det er selgers og meglers ansvar at informasjon om veilaget blir framlagt.

9b) Utredning av en eventuell forlengelse av Skanseveien.
På fjorårets årsmøte var det bestemt at styret skulle utrede en evt forlengelse av Skanseveien. Da det
var ganske laber stemning i forhold til dette temaet på årsmøtet, ikke minst blant noen av de berørte
grunneierne, har denne saken ikke vært diskutert i styret. Styret foreslår at saken bringes fram for det
neste årsmøtet.

9c) Kabler strekt i forbindelse med kabel-TV
Kablene som er strekt i forbindelse med kabel-TV henger lavt noen steder og de er slaskete hengt opp
– ser uryddige og stygge ut. Diskusjon. Hvis kablene henger på 4,5 meter er det høyt nok pga at de
ikke er strømførende. Konklusjon på diskusjon: Lite grunnlag å klage til noen på at kablene er uryddig
og slaskete hengt opp.

Neste styremøte blir avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 18:00 hos Trine i SK15.
Møtet ble hevet klokken 19:42
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