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NB! Les dette nøye! 
 

Oksval Vel vil onsdag 9. desember kl 20.00 stifte Oksval Vel veilag i Velhuset på Oksval Brygge. 

Stiftelsesmøtet er åpent for alle beboere som omfattes av veilaget. 
 
Hei! 
Det er dessverre mange år siden systemet med veibidrag fungerte, og dette har ført til at veiene i Oksval området er i katastrofalt 
dårlig forfatning. Mange av veiene ble anlagt for hest og kjerre, og er dårlig drenert og fundamentert. Tiltross for dette er  trafikken 
stadig økende med større og større kjøretøyer og flere og flere bilbevegelser. Det er dessuten svært få, som gjør en innsats i 
forhold til grøfting, drenering, klipping av grener som henger ut over veibanen etc. De fleste av grusveiene har nå ikke noe 
topplag igjen, med store hull og grove steiner som stikker opp. Grøftene er de fleste steder fullstendig gjengrodd uten 
dreneringsmuligheter for vannet, slik at det renner i veibanen og tar med seg grusen. Det er også et stort problem at det anlegges 
stikkveier ut i veiene uten stikkrenner under slik at vannet kan passere fritt. Svært mange strøkasser er dessuten ødelagte eller i 
svært dårlig forfatning og en ny kasse koster fra 2000-4000 kroner avhengig av størrelse.  Kassene skal dessuten fylles før hver 
vinter, en oppgave som hittil har blitt besørget av Oksval Vel. Kommunen varsler dessuten at de helt vurderer å slutte med 
brøyting av alle velveier fra 2010. Dette vil kunne medføre at vi står uten brøyting av en rekke veier fra januar.       
 
Oksval Vel har derfor tatt tak i saken og vil nå stifte et eget veilag med hjemmel i veiloven for å begynne å redde veisystemet. 
Medlemskap er ikke frivillig og alle som bor i tilknytning til en velvei vil være pliktige medlemmer og ansvarlige for å betale den 
fastsatte kontingenten, jf. Veglovens § 55, jf § 54 1.ledd. Veilagets drift skal finansieres av brukerne som er de som eier 
eiendommene/boenhetene innenfor veilagets område. 
Der to eller flere eier en eiendom eller boenhet i felleskap vil hele kontingentkravet gå til den første registrerte eier for  at veilaget 
skal spare administrasjonsutgifter. 
 
Vi har det siste året vært fire personer som har jobbet i et interimsstyre for å etablere Oksval Vel veilag. Vi vil også påta oss og 
sitte frem til første ordinære årsmøte som avholdes våren 2010 
 
Vi er: 
Ola Østensen, Grøndalsvei 
Per Henriksen, Edvardsvei 
Ronny Gullie, Bangsvei 
Runar Hafsteen, Edvardsvei 
 
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det er frivillig å være medlem av Velet, men pliktig medlemskap i Veilaget. Veilaget vil 
ha egen separat konto, og ingen økonomiske bindinger til Oksval Vel. Veilagets drift er basert på frivillighet, men vil måtte kjøpe 
regnskapstjenester dersom det ikke er beboere innenfor veilaget som kan påta seg oppgaven. 
 
Forslag til fullstendige vedtekter finner du på www.oksval.no 
 
Mvh 
Runar Hafsteen 
Veisjef Oksval Vel  
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