
 
 
 
 
 
 
 

Oksval vel veilag 
 

Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2017. 
 
 
Generalforsamlingen avholdes i Auditoriet i Tangenten onsdag 5. april kl 1900. Vi 
ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag velkommen til årsmøte. 

 
 

1. Valg av ordstyrer 
2. Valg av protokollfører 
3. Godkjenne innkallingen, fullmakter og saksliste 
4. Velge  to  personer  som  sammen  med  styrets  leder  skal  skrive  under 

protokollen 
5. Behandle årsregnskapet 
6. Behandle årsmeldingen fra styret 
7. Behandle arbeidsplanen 
8. Vedta budsjettforslag 
9. Behandle eventuelle innkomne saker og forslag til vedtektsendringer 
10. Fastsette kontingentens størrelse samt eventuelle andre avgifter 
11. Velge styreleder 
12. Velge styremedlemmer. 
13. Velge en revisor. 
14. Velge valgnemnd 

 
 
Sakspapirene blir lagt ut på nettsiden www.oksval.no og Facebook siden Oksval Vel veilag 
senest onsdag 22. mars. Styret kan kontaktes på veilag@oksval.no 

 
 
 
Nesodden 17. mars 2017 
For styret i Oksval vel veilag 

 
 
Runar Hafsteen 
Styreleder 





 
Inntekter Note Res. 2016 Bud 2016 Avvik Note Bud 2017 

Kontingenter 1	 356950,00 340000 16950 		 350000 

Ekstraord. kontingent (hus og garasjer)  302474,00 80000 222474 		 80000 

Ekstraord. Kontingent brøytetillegg    0 0 		 0 

Kompensasjon fra Nesodden kommune    0 0 		 0 

Gebyr og renteinntekter  3657,91 5000 -1342,09 		 4000 
Fra fond/bank/kasse    140000   		 0 

Sum netto inntekter  663081,91 565000 98081,91 4	 434000 

Kostnader 		       		   

Godtgjørelser styreleder/styremedlemmer 5	 16000,00 14000 2000 5	 16000 

Kontingent Nesodden Velforbund (styreforsikring) 8170,00 10000 -1830 		 10000 

Veivedlikehold/oppgraderinger 3	 739867,36 430000 309867,36 3	 300000 

Brøyting og strøing av veier 6	 36900,00 50000 -13100 6	 45000 

container,  pluss diverse reparasjoner  9860,50 25000 -15139,5 		 10000 

Kontormateriell (rekvisita, abonnem. Strøm etc.) 0,00 4000 -4000 		 3000 

Diverse utgiftsdekning/annet forbruksmat/skilt 16920,25 5000 11920,25 		 18000 

Revisjonsutgifter 2	 2000,00 4000 -2000 2	 4000 

Bevertning/gaver etc.  373,42 2000 -1626,58 		 2000 

Post, banktjenester, omkostninger,  etc.  23748,94 20000 3748,94 		 25000 

Leie av lokaler   0,00 1000 -1000 		 1000 

Sum kostnader  853840,47 565000 288840,47 		 434000 
Driftsresultat  3	 -190758,56 0 -190758,56 4	 0 

        

        

Notene er beskrevet i eget vedlegg        

      		
Steinar Dahlen         
Regnskapfører       		

	     		   
26.02.2017       

 

		



NOTER REGNSKAP 2016 og 
BUDSJETT 2017 

OKSVAL VEL VEILAG 
 

1 Kontingentinnbetalinger utgjør 357.000 kr. i 2016 som fordeler seg på 210 
medlemmer. Dette er 18.000 kr. mer enn fjoråret som skyldes betaling fra noen flere 
medlemmer enn i 2015. Ekstraordinære inntekter knyttet til byggesaker utgjør i 
overkant av 300.000 kr. i 2016. Disse rekordinntektene knytter seg til flere store 
utbyggingsprosjekter i området.  

2 Det er utgiftsført 2 000 kr. til revisjonsutgifter i 2016. Det var tidligere oppført 2000 
kr. som gjeld i balansen p.r. 31.12.15 men disse er nå ført i regnskapet for 2016. Det 
er satt av 4000 kr. i budsjettet til revisjon for 2017. 

3 Regnskapet viser et stort driftsunderskudd på 190.000 kr. Dette beløpet inkluderer 
kortsiktig gjeld til Nesodden Eiendomsservice på 50.000 kr. som betales mai 2017. 
Det er viktig å gjøre oppmerksom på at det ble gjort arbeid på veiene ultimo 2015 
som ikke det ble gjort opp for før i 2016. Det ble tatt høyde for å bruke det store 
driftsoverskuddet fra 2015 i budsjettet for 2016. Den store investeringen på veiene i 
2016 ble foretatt i Edvards vei hvor kostnadene beløp seg til om lag 650.000 kr. Det 
er budsjettert med 300.000 kr. i veidvedlikehold/oppgraderinger i 2017. 

4 Forslag til budsjett 2017 legges fram i balanse. Det er budsjettert med inntekter i 
størrelsesorden 434.000 kr. som balanserer på utgiftssiden med samme beløp.  

5 Det er innarbeidet utgifter i størrelsesorden 16.000 kr. i godtgjørelser til styret for 
budsjettåret 2017 som er uforandret i forhold til 2015 og 2016. Dette fordeler seg 
med 8000 kr. for styreleder og 2000 kr. hver for de 4 andre styremedlemmene. 

6 Utgiftene til brøyting og strøing av veiene beløp seg til 36.900 kr. i 2016. Med en 
meget snøfattig vinter og lite strøing ble det derfor en noe lavere kostnad enn 2015. 
Det er lagt inn 45.000 kr. i budsjettmidler til formålet i 2017.  
 
 

Steinar Dahlen 
 
27.02.2017 
 

	
	
	
	
	
	
	



	
Årsberetning	fra	styret	i	Oksval	Vel	veilag	2016	
		
For	driftsåret	2016	har	styret	bestått	av	følgende	personer:		
		
Runar	Hafsteen,	Styreleder	
Ola	Østensen,	Styremedlem		
Thomas	Elton,	Styremedlem/vara	
Ronny	Gullie,	Styremedlem/vara	
Steinar	Dahlen,	Kasserer		
		
Aktiviteter		
Etter	generalforsamlingen	i	mars	2016	har	styret	gjennomført	 2	styremøter,	en	dugnad,	
ett	rodemannsmøte	og	styreleder	har	vært	på	5	møter	i	Plan-og	teknikkutvalget	 og	
ivaretatt	veilagets	interesser.	Styreleder	har	hatt	20	befaringer	i	forbindelse	med	
veiutbedring/renovering	i	Edvardsvei	og	Bangsvei,	8	befaringer	i	forbindelse	med	
byggesaker	og	andre	problemer,	og	12	befaringer	med	Canal	Digital,	Relacom	og	Veflen	i	
forbindelse	med	utbygging	av	nytt	fibernett.	Utbyggingen	av	fibernett	har	voldt	mye	
hodebry	og	omfattende	møtevirksomhet	og	korrespondanse	for	styreleder.	Det	har	vært	
mye	jobb	med	å	følge	opp	at	utbygger	av	fibernettet	retter	opp	etter	seg	og	reparerer	i	
henhold	til	graveinstruks	for	kommunen.	Særlig	mye	tid	har	gått	med	til	Singersvei,	men	
det	endelige	resultatet	der	ble	at	Canal	Digital	dekket	helasfaltering	av	hele	veibanen	for	
den	del	av	Singersvei	som	er	underlagt	veilaget.	Akseltrykksrestriksjonsskiltene	er	
plassert	ut,	og	virker	etter	hensikten.		
	
	
Dugnader		
Vi	har	arrangert	en	fellesdugnad	med	godt	oppmøte	på	våren	Vi	hadde	fokus	på	
reparasjon	av	veiene,	fylling	av	strøkasser,	rensing	av	grøfter	og	rør	under	innkjøringer.	
Videre	ble	det	kuttet	store	mengder	vegetasjon	for	å	bedre	sikten	og	siktlinjene.			
		
		
		
Veiarbeid		
Grøndalsvei	har	også	denne	perioden	tatt	en	del	tid	da	fartsdumpene	ikke	ble	laget	
etter	avtale	de	første	gangene.	Det	er	nå	forhåpentligvis	fikset	for	godt,	og	veilaget	og	
en	beboer	har	spleiset	på	en	ekstra	dump.	I	søndre	del	av	Knuts	vei	ble	det	etablert	3	
fartsdumper	for	å	senke	hastigheten	og	reparere	deler	av	dekket	som	ble	lagt	litt	for	
tynt.	
Hovedarbeidet	denne	sommeren	har	vært	totalrehabilitering	av	Edvardsvei.	390	meter	
er	masseutskiftet,	bygget	opp	på	nytt	og	asfaltert.	Det	er	foretatt	omfattende	
dreneringsarbeider	for	å	lede	vannet	vekk	fra	veibanen	og	ut	fra	området.	Kryssene	
med	Bangsvei	er	i	begge	ender	utbedret	betydelig.	I	nordre	kryss	er	den	store	kulen	
pigget	ned	og	krysset	utvidet	slik	at	bilene	kommer	rundt,	og	postbilen	får	snudd	i	
krysset.	Rodemann	Ulf	Kjelaas	har	gjort	en	fantastisk	innsats	ved	å	fundamentere	og	
snekre	nytt	postkassestativ	for	beboerne	i	Edvardsvei	og	Bangsvei.	Dette	er	satt	opp	
slik	at	det	ikke	er	i	veien	i	krysset	slik	det	forrige	sto.	I	nordre	kryss	er	krysset	bygget	
opp	og	drenert	slik	at	vannet	ledes	ned	til	sjøen.	Det	er	også	her	foretatt	endringer	i	
svingene	slik	at	det	er	lettere	fremkommelighet	for	større	biler	som	det	stadig	blir	flere	
av.	
	



Driftsregnskapet		
Driftsregnskapet	er	gjort	opp	med	et	underskudd	på	190.	000	kr.		
	
Totale	driftsinntekter	utgjør	663.000	kr.	hvorav	357.000	kr.	er	knyttet	til	ordinær	
kontingentinnbetaling	som	inkluderer	brøytetillegget.	Resterende	inntekter	er	
ekstraordinære	kontingenter	fra	utbyggere	i	størrelsesorden	302.000	kr.	og	gebyr	og	
renteinntekter	på	om	lag	4.000	kr.	
	
Totale	driftsutgifter	beløper	seg	til	853.000	kr.	hvorav	vedlikehold/oppgradering	av	
veiene	utgjør	740.000	kr.	Av	disse	utgiftene	er	50.000	kr.	ikke	utbetalt	og	oppført	som	
kortsiktig	gjeld	i	balansen.	Gjelden	forfaller	til	betaling	i	mai	2017.	Brøyteutgiftene	beløper	
seg	til	37.000	kr.	og	diverse	småreparasjoner/kjøp	av	skilt/utstyr	utgjør	27.000	kr.	
Omkostninger	knyttet	til	bank	og	fakturering	beløper	seg	til	24.000	kr.		
	
Det	er	utbetalt	styrehonorarer	i	størrelsesorden	16.000	kr.	mens	styreforsikring	utgjør	
8000	kr.	Resterende	utgifter	er	knyttet	til	revisjon	og	utgiftsdekninger.		
	
Veilaget	har	p.r.	31.12.16.	26.000	kr.	på	bok.	Det	vises	for	øvrig	til	noter	for	øvrig	
informasjon	knyttet	til	regnskapet.	

	
Nesodden	6.	mars	2017.				
For	styret	i	Oksval	Vel	veilag	
	
	



 
 
 
 
 



Sak 9: 
Det har ikke kommet inn noen saker. 

 
Sak 10: 
Kontingenten består i dag av en grunnkontingent på kr 700,- og en ekstraordinær kontingent 
på kr 650,- 

 
På grunn av veienes tilstand er vi nødt til å benytte oss av den ekstraordinære kontingenten for 
å ta igjen etterslepet i vedlikehold i minst 2-4 år til. 

 
Kommunestyret vedtok i desember at kommunen overtar det som defineres som lilla veier til 
vinterdrift for sesongen 2017(fra 20 januar). Det er ikke definert noe tidsperiode utover 
vinteren 2017. Veilaget kan derfor ikke basere seg på dette videre, og det er heller ikke alle 
veier i vårt område som er lilla. Veilaget har dessuten forpliktelser i forhold til allerede 
inngått brøyteavtale for sesongen. Til vi ser hva dette innebærer foreslår vi at vi opprettholder 
summen på 350,- fra i fjor og setter det på egen konto for vintervedlikehold og feiing hvis det 
blir penger til overs. For å slippe kostnadene på to kontingent utsendelser foreslår styret at 
dette faktureres sammen med grunnkontingent og ekstraordinær kontingent. 

 
Forslag til vedtak: 
Det foretas ingen endring i grunnkontingent og ekstraordinær kontingent. 
Begge faktureres for 2018 sammen med tillegget for vintervedlikehold. 

 
Sak 11: 
Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Runar Hafsteen til styreleder. 

 
Sak 12: 
Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Thomas Elton som styremedlem. 

 
Sak 13: 
Styret foreslår at revisor gjenvelges. 

 
Sak 14: 
Styret foreslår at Geir Johnson og Thomas Vermes gjenvelges. 


