
Årsmøte Smøråslia veilag 

Smørås skole 18. oktober 2017 kl 1900 

 

Styrets beretning/ årsmelding 

Styret i Smøråslia veilag / velforening har i 2016/17 bestått av: 

 

Leder: Arild Villanger 

Kasserer: Kristine Thorsen 

Sekretær: Bjørg H.Sekkenes 

 

Styrets oppgaver 

Styret har hatt 4 ordinære møter. I tillegg har styret behandlet saker 
fortløpende ved behov. De viktigste arbeidsoppgavene har i år vært å holde 
kontakt med brøytemannskap, forberede og gjennomføre dugnad, innhente 
priser og fått asfaltert, samt å kreve inn betaling fra oppsitterne i veilaget. 
Dette er ifølge veilagets vedtekter styrets hovedoppgaver. 

Brøyting 

Vi har brukt ca 40.000 på brøyting forrige sesong. Avtalen mht brøyting 
videreføres. 

Asfaltering 

Det er brukt ca 97.000 kr på asfaltering i år og veiene er etter styrets mening i 
rimelig god stand. Broen over til nr 8, 14 og 16 er ikke i god stand. Tyngre 
utrykningskjøretøy kan få broen til å knekke, med de konsekvensene det kan 
ha. Det er innhentet noen prisoverslag og de er på ca 100.000 kr, dette 
arbeidet håper vi kan startes på til våren.  

Reperasjon av rør 

Overvanns rør som går undre lekeplass/ gangveg var tett og måtte renses dette 

kostet ca 7800kr det er belastet velforeningen. Røret er dårlig så på sikt må vi 

gjøre noe her.  

 

 

 

 



Dugnad 

I mai innkalte styret til dugnad på lekeplassen der vi fylte ny sand i sandkassen 
og fylte på singel på lekeplass området samt luking og sosialt samvær med 
gode naboer. 

 

Økonomi 

Den økonomiske situasjonen i veilaget er tilfredsstillende. Veilaget har en fri 
egenkapital på omtrent 50000kroner. Det er denne perioden innbetalt 139250 
kroner i kontingent/avgift til veilaget. 

Velforeningen har også tilfredsstillende økonomi. Det er innbetalt 9500 kroner i 
frivillig bidrag denne perioden, og velforeningen har en fri egenkapital på 
omtrent 30000 kr 

Vi har diskutert om vi skal foreslå en kontingent økning men vi har besluttet å 
ikke gjøre dette siden kontingenten ble økt i fjor. 

 

Valg av medlemmer til styret 

Kristine Thorsen har sittet i 2 år men er villig til å påta seg ett år til. Arild og 
Bjørg er valg for 2 år og sitter til neste år. Slik det er nå ser Arild for seg at han 
stiller til valg for ytterlig ett år.  

 

Smørås 30.09.2017 

For styret Arild Villanger (styreleder) 

 


