
tirsdag, 25. august 2015 

Referat Styremøte veilaget Seterveien, Torsbakken og Skanseveien 

Tilstede: Erik, Bent, Asbjørn, Trine 

Saksliste: 

1. Kommunen: vann og kloakk i veilagets veier? 

2. Strømledninger 

3. Dugnad 

4. Bo-status 

5. Vintervedlikehold 

 

1. Flere beboere i veilaget har informert om at kommunen skal avholde et informasjonsmøte om vann 

og kloakk for området i løpet av oktober. Veilaget skal ikke ha ansvar for vann og kloakk, men 

trenger informasjon om hvilken påvirkning disse planene har for veiene i området. Trine tar ansvar 

for kontakt med kommunen, og innhenter informasjon som angår oss. Gjennomføring i løpet av 

inneværende uke, samt deltakelse på evt. informasjons møte. 

2. Det har kommet inn en sak vedrørende lavt-hengende kabler/strømledninger i området. Strøm og 

kabler er ikke veilagets ansvar, det oppfordres til at boenhetene kan ta kontakt direkte med 

nettleverandør. Asbjørn sender svar. (Kan det være en idè at veilaget har en samlet oversikt over 

selskaper som er ansvarlig for kabler etc. i området?) 

3. Høstdugnad: 26. september 2015 kl. 12-14. Enkel servering kaffe og mineralvann.  

a. Valg av materiale: Trine tar en sjekk vedrørende alternativer. Subbus, slip, Franzefoss 

Vinterbro. 

b. Asbjørn tar ansvar for innkalling og for bestilling av lastebil 

4. Det er noen endringer i bo-status for 2016. Dette gjelder  

a. Torsbakken 12 (fra helårsbolig til hytte?), Sjekkes med ny(e) eier(e). 

b. Skanseveien 5 (fra hytte til helårsbolig) 

c. Seterveien 53 ( hytte til helårsbolig?) – Trine sjekker om denne har endret status.  

Asbjørn ansvar for oppdatering av lister når status er klarlagt. 

5. Vintervedlikehold:  

a. Det sendes en ny prisforespørsel for brøyting og strøing for vintersesongen 2015/2016. Erik 

tar ansvar for dette.  

b. Under generalforsamlingen ble det tatt opp spørsmål vedrørende ansvarsforhold i 

forbindelse med glatte veier og eventuelt skader. Her anser styret at så fremt det er 

strøkasser med sand tilgjengelig, så er enkelt personer ansvarlig for å se føre an, og ta 

nødvendige forholdsregler. Dette gjelder både for biler og gående. Vi bør før vinteren se til 

at kassene er fylte. Det er Fjellstrand Vel som har tidligere har hatt ansvar for dette. 

Undersøke dette punktet nærmere til neste møte. 

Referent: Trine 


