Styrets årsmelding for perioden februar 2016 – februar 2017
Dette styret ble valgt på årsmøtet 18. februar 2016 og overtok på felles styremøte med det
avtroppende styret lørdag 9. april. Styret har i perioden bestått av:
 Eyolf Berg (leder)
- sitter til årsmøtet 2018.
 Stian Sivertsen (nestleder)
- går ut av styret på dette årsmøtet.
 Asgeir Berg (kasserer)
- sitter til årsmøtet 2018.
 Hanne Shetelig (sekretær)
- går ut av styret på dette årsmøtet.
 Knut Fr. Halvorsen
- sitter til årsmøtet 2018.
 Yngve Martinsen
- går ut av styret på dette årsmøtet.
 Svein Sandberg
- sitter til årsmøtet 2018.
 Arne Østlie
- går ut av styret på dette årsmøtet.
Revisorer har vært:
 Ester K. Haugvik
 Ingunn Østlie

- valgt til og med dette årsmøtet.
- sitter til årsmøtet 2018.

Festkomitéen har bestått av:
 Torill Håkerud
- sitter til årsmøtet 2018.
 Robert Derås
- valgt til og med dette årsmøtet.
o Festkomitéen har ikke vært i aktivitet i perioden.

Virksomheten i perioden
I perioden har styret hatt 6 møter og behandlet 48 saker. Av disse vil vi spesielt framheve at vi har fått
på plass egen hjemmeside på nettet, der medlemmer og andre kan sende meldinger til styret. Vi har
fått gode tilbakemeldinger på hjemmesiden, og flere har også benyttet muligheten til å sende inn saker
som enten er blitt behandlet i styret eller ekspedert administrativt. Hjemmesiden vil bli bygget ut etter
hvert wsom behov melder seg, og vil i framtiden være den viktigste kilden til informasjon fra veilaget til
beboerne i Ødegårdslia.
En annen sak som har vært grundig behandlet i styret, er gravearbeidene i Ødegårdslia. Her oppnådde
vi en god kommunikasjon med VIVA og utførende entreprenør. Selve gravingen skal nå være fullført,
og ferdigstilling og asfaltering skal finne sted til våren etter en felles befaring. Vi er stillet i utsikt at alle
skader som er påført veier og eiendommer i anleggsperioden, skal utbedres, og at alt skal settes i
minst samme stand som før arbeidene begynte.
Videre er det arbeidet som forrige styre i verksatte, med å oppdatere vedtektene videreført. Forslag til
justerte vedtekter legges fram som egen sak for årsmøtet.
Vi vil også nevne en sak som er kommet opp i Blåveisveien, om sikring av veien etter utbygging. I
denne saken har styret valgt å innhente juridisk kompetanse, da vi mener at det påhviler utbygger å
sikre veien i forbindelse med utbygging (Jfr. årsmøtesak 4/16).

Handlingsplan for kommende periode
Som nevnt ovenfor vil det bli foretatt en felles befaring med VIVA og Hagen Maskin i forbindelse med
ferdigstillelsen av gravearbeidene i Ødegårdslia. Denne befaringen vil også omfatte skader påført øvrig
veinett og private eiendommer. Istandsetting av skader på privat eiendom må avtales mellom grunneier
og Viva.
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Styret ønsker i størst mulig grad å gå over til e-postkommunikasjon i stedet for brev. Vi ønsker derfor å
få en oversikt over beboernes e-postadresser og ber om at disse meldes inn til styret. Det kan gjøres
via meldingsfunksjonen på hjemmesiden.
Vi ønsker å komme i dialog med kommunen for å sikre at det ikke gis byggetillatelse for en eiendom før
veirett er tildelt. På denne måten vil vi komme inn på et tidlig stadium i planleggingsprosessen og sikre
både veisikring og forsvarlig utførelse av avkjørsler.

Takk til avtroppende styremedlemmer
Undertegnede vil rette en takk til samtlige styremedlemmer for godt samarbeid og saklige, gode
diskusjoner på møtene. En særlig takk til de tre som nå går ut av styret, for det de har nedlagt av tid
og engasjement i virksomheten. Spesielt vil jeg fremheve vår sekretær som ikke bare har ført referater
på møtene, men også vært ”postkasse” og dertil stilt sitt hjem til disposisjon for samtlige styremøter
gjennom flere år. Hun vil bli spesielt savnet i det videre arbeidet.
Slemmestad 22. februar 2017

Eyolf Berg
Styreleder

