
NB!  
Årets dugnad avholdes tirsdag 1.juni kl 1800.  
Sett av tiden nå! 
 
 
 
 
 

Oksval vel veilag 
 

Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2021. 
 
 

Generalforsamlingen avholdes som Microsoft Teams møte, tirsdag 
20 april kl. 2000. Om du ønsker å delta så send en epost til 
veilag@oksval.no med navn fra epost adressen du vil kalles inn på. 
Vi vil så sende en innkalling til møtet slik at du kan delta fra egen 
PC. 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 tirsdag 6. april. Styret kan kontaktes på veilag@oksval.no 

 
 
Nesodden 13. mars 2021 
For styret i Oksval vel veilag 

 
Runar Hafsteen 
Styreleder 



 
 



 
 
 
 

 
 



 



 

  Årsberetning fra styret i Oksval Vel veilag 2020 
  
For driftsåret 2020 har styret bestått av følgende personer:  
Runar Hafsteen, Styreleder  
Ola Østensen, Styremedlem  
Thomas Elton, Styremedlem/vara 
Ronny Gullie, Styremedlem/vara 
Anders Moe, Kasserer  
  
Aktiviteter  
Etter generalforsamlingen i april 2020 har styret gjennomført en dugnad og ett 
rodemannsmøte. Styret har også foretatatt 2 befaringer i forbindelse med 
renoveringsarbeidene på veiene, og styreleder har hatt 21 befaringer i forbindelse med 
vedlikehold/arbeid, asfaltering, skader og tvister.  
 
Dugnader  
Vi har arrangert en fellesdugnad med godt oppmøte på våren. Det ble kuttet store mengder 
vegetasjon for å bedre sikten og siktlinjene.   
Vi gjorde også noe reparasjon av veiene, og renset grøfter og rør under innkjøringer. 
  
Veiarbeid  
Det har blitt utført betydelig veiarbeid i året som har gått. Vi asfalterte Sigurds vei og la også 
ned varmekabel i den bratteste delen for det tilfelle at det blir et fremtidig behov. Slik vi ser det 
så langt mener vi at dersom det måkes bør vi kunne slippe med det, men det krever at noen yter 
en innsats da det er for bratt for maskinell snørydding. Det ble også asfaltert i Mokleiva helt ned 
til Nedre Movei, og krysset Mokleiva/Øvre Movei ble ytterligere utbedret før asfaltering. Ca. 70 
meter av den eldste delen av veien i Nedre Movei ble midlertidig reparert før jul grunnet svært 
store skader på veien. Vi venter på kabelpåvisning og godt vær før vi kan reparere mer 
permanent. Strøkassene ble fylt opp etter den verste perioden med is. I nordre del av Edvards vei 
og hele Bangs vei er det lagt kloakk i privat regi. Disse strekningene er samtidig masseutskiftet og 
reetablert fullstendig i samarbeid med Veilaget. Det private va-laget har forskuttert veilagets 
kostnader til toppdekket, og vi har derfor et lån hos de som skal tilbakebetales i henhold til en 
egen plan over tre år. 
 
Driftsregnskapet  
Driftsregnskapet er gjort opp med et underskudd på 257.598kr, hvilket er 285.598 kr. under budsjett. 
Underskuddet er et resultat av høyere kostnader til VA-lagets veiutbedring i Edvardsvei og Bangsvei 
samt noe større aktivitet gjennom året enn planlagt. Underskuddet er dekket inn ved bruk av 
overskudd fra tidligere år, samt at vi ved årsskiftet har gjeld til VA-laget på 282.000kr. 

 
Totale driftsinntekter utgjør 609.000 kr. hvorav 402.000 kr. er knyttet til ordinær 
kontingentinnbetaling som inkluderer brøytetillegget. Resterende inntekter er ekstraordinære 
kontingenter fra utbyggere i størrelsesorden 201.000 kr.  gebyr og renteinntekter utgjør 5.900 kr. 

 
Totale driftsutgifter beløper seg til 867.442 kr. hvorav vedlikehold/oppgradering av veiene utgjør 
760.000 kr. Utgifter knyttet til den årlige dugnaden og brøyting utgjør ca. 36.000 og utgifter knyttet 
til skilt og sand mm utgjør 19.000 kr. Utgifter knyttet til post, banktjenester og omkostninger beløper 



seg til 26.000 kr. Øvrige utgifter som forbruksmateriell og revisjonsutgifter er på om lag 3.000. Det er 
utbetalt styrehonorarer på 22.000 kr.  
Veilaget har p.r. 31.12.20. eiendeler på 90.000 kr. i form av bankinnskudd. På grunn av det store 
underskuddet i 2020 er egenkapitalen nå minus 192.000 ved årsskiftet. Det vises for øvrig til noter 
for øvrig informasjon knyttet til regnskapet. 

Nesodden 13.mars 2021 
For styret i Oksval Vel veilag 
Runar Hafsteen 

 
 



 
 
 
 
 



Sak 9: 
  Det er ingen innkomne 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 2-3 år til. 

 
Kommunestyret vedtok i desember 2017 at kommunen overtar det som defineres som lilla 
veier til vinterdrift for sesongen 2017/18. Det er nå ikke definert noe tidsperiode utover 
vinteren 2020/21. Veilaget kan derfor ikke basere seg på dette videre, og det er heller ikke 
alle veier i vårt område som er lilla. Veilaget har egen avtale på det som ikke omfattes av 
de kommunale. Inntil dette eventuelt blir bekreftet som en permanent ordning 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 2022 sammen med tillegget for vintervedlikehold. 

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

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

 
Sak 13: 
Styret foreslår at revisor gjenvelges. 

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


