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Referat styremøte 02 - 2014 
Oppmøtte representanter: 
Terje, Bent, Styrk, Sveinung og Asbjørn. Sistnevnte ble valgt som referent. 
 
 
SAK 1. Kommunens vedtak om oppheving av vintervedlikehold på private veier i 
Nesodden kommune 
Bent og Sveinung deltok på møtet i går med kommunen angående opphør av vintervedlikehold / 
«ekstratjenester», dvs brøyting, strøing og vedlikehold av veilys. Kommunen støtter seg til veglovens 
§54. Enkle utregninger viser at dette fort kommer til å koste rundt 40.000,- ekstra i året for veilagets 
10 lysstolper og nesten 1 km lange vei. Da denne saken kommer opp for sent til at årsmøtet kan gjøre 
noen avstemming på saken var styret enig om at saken bringes inn for årsmøtet som informasjon. For 
å bestemme en fordelingsmodell i forhold til hvem som skal ta regninga må det eventuelt et 
ekstraordinært årsmøte til. Når dette møtet skal finne sted kan vi avgjøre etter årsmøtet, og et slikt 
møte kan med fordel drøyes til godt utpå høsten. Asbjørn lager et skriv med info om vedtaket fra 
kommunen og sender ut til alle 39 medlemmene med bebodde eiendommer før møtet den 22. mai. 
Nesodden velforbund har årsmøte den 8. mai og ønsker at flest mulig av de involverte lagene møter 
opp. Det var usikkerhet om noen av styremedlemmene kunne møte. 
 
 
SAK 2. Befaring med Samuelsen 
Asbjørn har i dag hatt en befaring med Samuelsen i forhold til påfylling av masser langs Seterveien 
det det begynner å bli tynt flere steder, ref befaring sist styremøte. Det ble med Samuelsen avtalt et 
tak på 35.000,- for dette arbeidet (inkl MVA). Arbeidet skulle inkludere påfylling av masser, 
komprimering, at matta dras over hele anlegget og eventuelt noe grøfting om aktuelt. Styrk sa seg 
villig til å følge opp Samuelsen om det klaffet slik (avhengig av når Samuelsen gjør arbeidet). Asbjørn 
prøver å få Samuelsen til å antyde når han kan komme. 
 
 
SAK 3. Innkommet svarbrev 
Det var kommet inn et svarbrev (svar til et brev sent av formann) fra Skanseveien 1. Brevet arkiveres. 
møtet hevet 
 
 


