
 
 
 
 
 
 
 

Oksval vel veilag 
 

Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. 
 
 

Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars 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 innkomne saker 
10. Fastsette kontingentens størrelse samt eventuelle andre avgifter  
11. Velge styreleder 
12. Velge styremedlemmer og vararepresentanter. 
13. Velge en revisor.   
14. Velge valgnemnd 

 
 
Sakspapirene blir lagt ut på nettsiden www.oksval.no senest søndag 19. februar. 
 
 
 
 
 
Nesodden 13. februar 2012  
For styret i Oksval vel veilag 
 
 
Runar Hafsteen 
Styreleder 
 
 
 

http://www.oksval.no/








Årsberetning fra styret i Oksval Vel veilag 2011 
 
For driftsåret 2011 har styret bestått av følgende personer: 
 
Runar Hafsteen, Styreleder 
Ola Østensen, Styremedlem 
Per Henriksen, Styremedlem/vara 
Ronny Gullie, Styremedlem/vara 
Steinar Dahlen, Kasserer 

Styret har gjennomført følgende aktiviteter i 2011: 
Etter generalforsamlingen i mars 2011 har styret gjennomført fire styremøter, en dugnad, en 
rodemannsmøte og 21 befaringer med entreprenører, beboere, utbyggere og kommunen. Vi 
jobber fremdeles med å få på plass alle rodemenn og få dette opp og stå som et effektivt 
system med lokal forankring i hver vei. 

 
1) Vi har arrangert tre veidugnader. Den første dugnaden på veiene ble utført rett etter at 

snøen gikk og en ny ble foretatt i august. I november ble det foretatt de siste 
nødreparasjoner for året ved at det ble utbedret huller og kjørt på mer masser (subbus).  
 

2) På forsommeren ble det også avholdt en stor dugnad for hele veilaget hvor vi i hovedsak 
ryddet vegetasjon. Her var det et veldig bra oppmøte og vi fikk ryddet enorme mengder 
med busker og trær som vi fikk kommunen til å kverne opp og kjøre bort. 

 
3)  På forsommeren fikk vi utbedret det som sto igjen fra fjoråret i Nedre Movei. 

 
 
Veilaget har i 2011 stått overfor store utfordringer, da det har vært en ekstremt nedbørsrik sommer 
og høst. Vi har derfor måttet foreta flere utbedringer i år for å hindre store ødeleggelser av veiene. 
 

4) På forsommeren skled deler av svingen i nedre del av Bangsvei ut. Nedbøren hadde vasket 
ut underlaget i tillegg til at voksende vegetasjon som ikke var klippet på den ene siden av 
veien hadde ført til at trafikken kom lenger og lenger ut på vei skulderen, slik at veien til slutt 
raste ut. Etter befaring med grunneier ble det laget en ny veiskulder med stabile masser.  
 
5) Vannmengdene viste tidlig i sesongen at vi måtte foreta større reparasjoner i nedre del av 
Edvardsvei, ved å pigge bredere grøft for å hindre at de økte vannmengdene tok med seg 
veibanen. Dette viste seg svært effektivt ved at Edvardsvei var fullstendig uberørt etter 
ekstremværet i slutten av august.  
 
6) Også Øvre Movei krevde store ressurser ved at fullstendig igjengrodde grøfter ødela veien 
selv ved små nedbørsmengder. Her fjernet vi derfor mer enn 60 m3 masse fra grøftene og 
fikk lagt sidefall slik at vannet rant til grøfta og gikk ned i grunnen. På høsten ble også nedre 
del av veien asfaltert slik at vi nå har eliminert problemet med vaskebrett og store hull i den 
nedre delen når det kjøres av fra Oksvalveien. Øvre Movei ble heller ikke påført skade i 
ekstremværet i august.  
 
7) I Singersvei ble det lagt asfalt i hullene i asfalten, og det ble lagt asfalt mot Oksvalveien og i 
overgangen i bakken.  
 



8) Den største utfordringen i år har uansett vært Kåresvei. Denne veien sto for tur, men 
arbeidene ble mer omfattende enn det var mulig å forutse. Kåresvei var som et stort basseng 
som gikk fullt ved store regnskyll. Vi måtte derfor lage en grøft for å få ledet vannet ut og 
vekk fra området. Vannet hadde ingen naturlige veier å gå og hovedårsaken til 
oversikridelsen skyles at mer eller mindre hele traséen fra Kåresvei og ned til Tangenveien 
gjennom eiendommen Kåresvei 5 var fjell. Her måtte fjellet pigges og ikke sprenges pga 
traseen som gikk meget tett mellom huset og garasje. Til dels ble dette gjort med en mindre 
gravemaskin pga risikoen for skade på bygninger. Dette var den eneste måte å bli kvitt 
vannet som er hovedårsaken til at vei forholdene i Kåresvei alltid var et problem.  Vi måtte 
også sette opp flere sluk for å samle opp vannet, og arbeidets omfang ble større ved at det 
store byggeprosjektet i Kåresvei ledet alt vannet fra eiendommen ned i veien der det 
allerede var store problemer med for mye vann. Det ble også behov for mye pigging i veien 
for å få på plass overvannsledninger fra de forskjellige slukene, som til slutt endte opp i et 
stort sandfang hvor overvannet ble ledet i den nevnte trasé ut i grøften ved riksveien. 
Rehabiliteringen ble mer kostbar en vi hadde regnet med på grunn av de svært vanskelige 
grunnforholdene som nevnt over. Vi har derfor et underskudd i 2011 på 646.000,- 
 
9) Deponiet i Edvardsvei har vist seg vellykket for de som trenger grus til mindre utbedringer 
etter store nedbørsmengder eller andre skader som trengs å repareres. 
Det ble foretatt fylling av kassene i november i år, hvilket er altfor sent og skyldtes en glipp 
ved at vi ikke ble varslet fra fellesvellet slik vi pleier ved felles fylling av kasser i alle vel. Styret 
vil gå over og reparere de kasser som trenger det i løpet av 2012, siden det også i år er kasser 
som er kjørt i stykker med ukjent gjerningsperson. Vi vil i 2012 dessuten fylle kassene som en 
del av dugnaden på forsommeren for å spare en del penger på dette. Vi har igjen vært 
heldige med vinteren slik at slitasjen på veiene i vinter har vært mindre enn tidligere. 
Arbeidet med oversikten over medlemmer har tatt svært mye tid. Det er fremdeles 
tidkrevende å få på plass riktige eiere og korrekte adresser. Det har blitt foretatt en del 
byggearbeider som utløser byggegebyr. Alle medlemmer med korrekt adresse har betalt, 
men vi sliter fremdeles med å finne postadresse på 13 grunneiere. 
 
Nesodden 17. februar 2012 
 
For styret  i Oksval Vel veilag 
Runar Hafsteen 



Sak 9:  
Behandle innkomne saker. Det er ikke kommet inn noen saker til styret. Styret vil imidlertid 
foreslå at vi ser på muligheten for å ta opp et lån som kan tilbakebetales over ti år. 
Bakgrunnen for dette er at det i dag er arbeid som bør utføres tilfredsstillende nå, i stedet for 
at vi hvert år bruker uforholdsmessig mye penger på reparasjoner som ikke holder mer enn en 
sesong. Vi trenger også midler til å drenere vekk vann som ved kraftige regnskyll kan vaske 
vekk hele veibanen. Et eventuelt lån vil ikke bli tatt opp før vi har avholdt ekstraordinær 
generalforsamling om saken. 
 
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 5-10 år til. 
 
Forslag til vedtak: 
Det foretas ingen endring i grunnkontingent og ekstraordinær kontingent. 
Begge faktureres for 2012. 
 
Sak 11: 
Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Runar Hafsteen til styreleder. 
 
Sak 12: 
Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Ola Østensen, Ronny Gullie og Steinar Dahlen. 
 
Sak 13:  
Styret foreslår at revisor gjenvelges. 
 
Sak 14: 
Styret foreslår at Geir Johnson og Harald Vidnes gjenvelges. 
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