Styrets årsmelding for perioden februar 2018 – februar 2019
Dette styret ble valgt på årsmøtet 18. februar 2018 og overtok på felles styremøte med det
avtroppende styret lørdag 9. april. Styret har i perioden bestått av:
 Eyolf Berg (leder)
- Sitter til årsmøtet 2020.
 Torill Håkerud (nestleder)
- På gjenvalg.
 Asgeir Berg (kasserer)
- Går ut av styret på dette årsmøtet.
 Tore Amundsen (sekretær)
- På gjenvalg.
 Pål Gran
- Sitter til årsmøtet 2020.
 Tore Netteberg
- Sitter til årsmøtet 2020.
 Jonas Sivertsen
- Sitter til årsmøtet 2020.
Revisorer har vært:
 Eszter K. Haugvik
 Ingunn Østlie

- Sitter til årsmøtet 2020.
- Valgt til og med dette årsmøtet.

Virksomheten i perioden
I perioden har styret hatt 6 møter og behandlet 43 saker. Det er særlig tre saker som har dominert
møtene, alle oppfølging av vedtak fra årsmøtet 2018: Trafikksikkerhet, rehabilitering av Lyngveien og
avklaring av de juridiske forholdene rundt snuhammeren øverst i Ødegårdslia.





Trafikksikkerhet:
o Det ble gått en befaring i juni og gitt pålegg til samtlige grunneiere som hadde
vegetasjon som stakk ut i veien. Disse påleggene ble raskt fulgt opp, og samtlige
påpekte forhold ble rettet.
o Det er vurdert ulike fartsdempende tiltak, bl.a. flyttbare fartshindere. Dette vil bli
iverksatt våren 2019.
o Parkeringsforbudet er fulgt opp, og det er vårt inntrykk at antallet feilparkeringer er blitt
redusert i løpet av året.
o Det er innskjerpet at snør fra innkjørsler ikke skal måkes ut i veien, men må deponeres
på egen eiendom. Et mindre antall overtredelser er påtalt.
Lyngveien: Vi har forsøkt å gjenoppta dialogen med VIVA, men dette er blitt avvist fra VIVAs
side. De anser seg som ferdig med saken. Styret har valgt å innhente juridisk bistand i saken.
Snuhammer øverst i Ødegårdslia: Vi har prøvd å innhente ytterligere informasjon om
eiendomsforhold og reguleringsplan for den omtalte snuhammeren fra kommunens side. Den
holdningen vi har møtt hos kommunen, kan dessverre ikke kalles annet enn vrang vilje. Det er
imidlertid ingen tvil om at eksisterende snuhammer ble asfaltert samtidig som veien, og dette
må antas å ha skjedd på Veilagets regning. Vi har dessverre ikke klart å finne dokumentasjon
fra den gangen arbeidene ble utført, men vi har ikke gitt opp.

Hjemmesiden fungerer fortsatt bra etter hensikten, og vi mottar jevnlig henvendelser via ”Kontakt oss”
på hjemmesiden. Alle som har sendt inn saker denne veien, har fått svar, og de sakene som har krevd
styrebehandling, har vært fulgt opp på førstkommende styremøte. Viktige meddelelser har også vært
lagt ut som overskrifter på forsiden, eventuelt med lenke til mer info (som f.eks. årsmøtet).
Det er i løpet av perioden inngått ny brøyteavtale med Kristian Sandvold. I denne er det satt tidsfrist for
når strømateriale skal være feid opp og kjørt bort. Det er også presisert at når brøytekantene når en
viss høyde, skal det benyttes snøfreser ved brøyting.
Nødetatene er informert om at bommen er fjernet, og de har bekreftet at de har oppdatert kartene sine.
Årsmøteinnkallingen ble også i år sendt ut per e-post til de medlemmer vi har e-postadresse til. Det er
derfor ikke alle som har fått den i postkassen. På sikt er målet fortsatt å gå helt over til e-post.

Handlingsplan for kommende periode
Veilaget Ødegårdsskogen Vel
Postboks 79
3471 SLEMMESTAD

Org.nr. 915 209 718
E-post: odegaardsskogenvel@yahoo.com
Internett: www.odegaarsskogen.no
Bankkonto: 1503.61.85497

Trafikksikkerhetsarbeidet vil bli fulgt opp, og i løpet av året vil vi ha på plass flyttbare fartshindere på
inntil fem steder. Disse vil kunne flyttes ved behov.
Styret vil fortsatt følge opp både Lyngveien og snuhammer øverst i Ødegårdslia. Videre vil det bli
utarbeidet en vedlikeholdsplan for veiene.
Styret vil fortsatt følge opp eventuelle klager måking av snø fra privat eiendom ut i veiene, og om
nødvendig påtale dette overfor grunneier. Vi vil også i år foreta en befaring på vårparten for å se hvor
det er behov for beskjæring av busker og trær, og ta kontakt med aktuelle grunneiere.
Det er fortsatt ønskelig å få oversikt over beboernes e-postadresser, og vi ber om at disse meldes inn
til styret. Det kan gjøres via meldingsfunksjonen på hjemmesiden.

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 Asgeir som nå gir fra seg kasserervervet etter tre perioder.
Han har lagt ned et stort arbeid for å få på plass rutiner for kontingentinnkreving og oppfølging.
Etterfølgeren vil på mange måter få en langt lettere jobb.
Slemmestad 20. februar 2019

Eyolf Berg
Styreleder

