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Referat fra årsmøtet 2019 er utsendt til alle medlemmer, og er lagt ut på nettsiden. 

 

Det har vært avholdt 2 styremøte i perioden.  

Styret har ellers hatt løpende kontakt via e-mail og utvekslet informasjon og oppgaver. 

 

Grunnet Korona situasjonen som har vært og er gjeldene har en del praktisk oppgaver ikke 

blitt gjennomført så langt i 2020. Generalforsamling ble vedtatt utsatt og informasjon om 

dette ble sendt ut og postet på hjemmesiden i juni 2020. 

    

Styret ser det som sin primære oppgave å følge utviklingen i området og jobbe med de sakene 

som medlemmene tar opp og ønsker gjennomført.  

 

Mange av oppgavene NBV har hatt i perioden avhenger av Vestby Kommune.  

Responsen der er varierende, noen ganger handles det umiddelbart, andre ganger tar det tid å 

få svar. Dette preger fremdriften i flere av sakene.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.Brevigbukta. 

 

Toaletter er ferdigstilt og ser ut til å fungere fint. NBV v Marianne har plantet blomster 

og pyntet opp i de betongringene som er blitt plassert ut av kommunen. I sommer har 

det til tider vært totalt kaos på parkeringsplassen. Styret har sendt en henvendelse til 

Vestby kommune og bedt om at det skiltes bedre på p plassen. 

Ny grill er ikke ferdigstilt slik som lovet i fjor. Styret antar at dette skyldes at alt ikke 

nødvendig arbeide, har blitt stilt bero grunnet korona situasjonen. Badeflåten ble ikke 

lagt ut før sent på sesongen grunnet smittevernreglene. Styret følger utviklingen videre.   

   

2.Skutebaugen. 

 

Vestby Kommune har startet arbeidet med byggesøknad og avtalt med Vestby 

Videregående at de skal bygge toalettet. Grunnarbeider skal utføres av egen entreprenør. 

Bengt Knoll har gjort en kjempeinnsats i denne saken, og vi ser frem til videre 

utvikling. 

 

Styret har i tillegg kontakt med Harald O Osvold og får oppdateringer av hans dialog 

med kommunen. Ettersom toalettet skal kobles til avløpsrør som går over hans eiendom 

og de derved blir direkte berørt av dette prosjektet.   

 

Styret vil følge denne saken videre frem til dette er ferdigstilt. 

 
 

3.Forurensning i Brevigbukta. 

 

 

Vannprøver publisert på Vestby kommune sine hjemmesider viser god kvalitet på 

badevannet så langt styret er kjent med. Jan R Halstvedt har gjort en formidabel 

innsats ifb med dette de siste årene og styret vil takke han for hans innsats. Jan ønsker 

nå avløsning fra dette arbeidet og vi ser gjerne at vi får på plass en person som kan 

videreføre arbeidet Jan har gjort. Dette kan for eksempel løses ved at Styret får ett eget 

medlem som har ansvar for miljø. Slik at dette arbeidet kan gjøres formelt igjennom 

vellet. 

 

4.Sommerrenovasjon. 

  

Renovasjon i vårt område består av helårabonnenter og   sommerabonnenter. 

De som betaler for hele året har kasser tilhørende hver eiendom. 

De som betaler for sommerrenovasjon har hatt samlekasser i Brevikbukta. Vellet ble 

informert om at disse ikke ville bli utplassert i 2020.  Det ble derfor sendt ut brev 

høsten 2019 hvor alle ble bedt om å finne egne løsninger sammen med eventuelle 

naboer. Overraskelsen var derfor stor når vi så at disse samle kassene ble satt ut på nytt 

i våres. Ved henvendelse til kommunen fikk vi opplyst at dette var gjort ved en feil og 

at de ville bli fjernet. De er pt ikke fjernet, styret vil følge saken videre. 

 

 

 



 

5.Tønnesveien    

 

Merking av gangfelt. Vellet kontaktet kommunen for å få dette merket opp igjen. 

Kommunen svarte at de skulle se på saken, Gangfeltet ble merket opp på nytt uten noe 

mer svar fra Vestby kommune.  

 

Vedlikehold Tønnesveien. Vedlikeholdet gjøre av Vestby kommune, de har rykket ut 

raskt ved henvendelser fra vellet. Støvbegrensende tiltak ble for eksempel utført dagen 

etter vår henvendelse. Ved oppslag i kartverk fra Statens Kartverk står Tønnesveien 

oppført som kommunal vei. 

 

Styret har også mottatt søknad om å dekke kostnader for utført vedlikehold etter privat 

initiativ, uten forutgående søknad til vellet eller henvendelser til kommunen. Pt har 

styret valgt å avstå fra å dekke slike kostander dersom de utføres uten forhåndsavtale 

med vellet. 

Det er også blitt stilt spørsmål hva skjer dersom vellet begynner å koste på veien. 

 

Inntil rettssituasjonen rundt Tønnesveien er endelig avklart vil styret avstå fra å dekke 

kostnader til vedlikehold.  

 

Styret har også mottatt forslag om at man skal inngå ett spleiselag med kommunen og 

få asfaltert Tønneveien fra krysset Skutebaugen/Tønnesveien og opp til asfalt 

avslutningen ved Tønnesveien nr 1. Styret har i denne anledning gjennomført en 

befaring med Veidekke for å få en ide om hva ett slik prosjekt vil koste. Pt venter vi på 

kostnadsoverslag fra Veidekke.  

 

Styret har tatt initiativ til at ansvarsforholdet i Tønnesveien blir avklart. Det er derfor 

opprettet en egen gruppe av beboerne i Tønnesvien som ser på dette. Dette arbeidet 

ledes av Tom Olberg. 

 

Styret er av den oppfatning at vi behøver ett klart mandat fra beboerne i Tønnesveien 

for hvordan vi skal opptre i denne saken vs kommunen. Styret kan ikke fatte vedtak 

som påfører beboere og medlemmer kostnader som de ikke selv uttrykkelig har 

godkjent og akseptert før eventuelle avtaler gjøres med kommunen. Styret avventer 

derfor beboernes samlede beslutning.       

 

 

 

 

 

6.Postkasser. 

 

 

Styret planlegger og gjennomføre en opprydding på postkassestativet i krysset 

Tønnesveien, Skutebaugen. Dette tenkes gjennomført som en dugnad, hvor alle kasser 

samles og settes i riktig nummerrekkefølge gate for gate.  

 

Inntil dette er gjennomført oppfordrer vi alle om å sikre at sin postkasse er tydelig og 

ryddig merket med riktige navn, samt sørge for at de ikke fylles opp.  

 

Dugnad vil bli berammet så snart koronasituasjonen er avklart og deltagere kan føle seg 

trygge på at de ikke utsettes for unødig smitte risiko.   

 



 

7.Høring vedrørende omregulering av del av Øståsveien. 

 

Beboerne i Øståsveien ba om NVB sitt innspill ifb med omregulering av en del av        

Øståsveien til privat vei. NVB hadde ingen innsiger til ønske fra beboerne.Veien ble 

omregulert Juli 2020 av kommunen.  

 

8. Henvendelse vedrørende»rot» på tomt i Skutebaugveien. 

 

Styret mottok ett brev vedrørende lagring av utstyr og gamle biler på tomt i 

Skutebaugveien. Saken har vært oppe ved flere anledninger, og det har ikke blitt 

funnet noe ulovlig ved situasjonen. Styret valgte derfor ikke å starte en ny dialog rundt 

dette, men styrets medlem fra Sameiet Nordre Brevig vil se om det er mulig for de å 

gjøre noe med dette.  

 

 

9.Firmaregistrering 

 

Nåværende styre er registrert i Brønnøysund. 

 

 

10. Medlemsregistret. 

 

Holdes ajour av kasserer.  

 

 

11. Websidene. 

 

Web redaktør Tom Olberg 

Web sidene holdes løpende ajour.  

Vi anmoder alle medlemmer om å benytte disse for å innhente informasjon. 

www.nordrebrevigvel.no. 

e-mail.: post@nordrebrevigvel.no 

 

12. Regnskap 

 

Kasserer André Vanem  har fullført regnskapet som er vedlagt innkallingen til 

årsmøtet. 

Dette viser: kr. 7721,75 i overskudd  

Innestående samlet saldo på bank viser kr. 141.539,92 pr 31.12.2019 

Revisor erklæring fremlegges på årsmøtet. 

 

13. Kontingent 2020/2021 

 

 Styret foreslår at kontingenten beholdes uforandret på kr 150.- 
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14. Kommunikasjon.  
 

Styret arbeider med tanken på bare elektronisk kommunikasjon, men ser problemet 

med at ikke alle har dette, også stadig skiftende epost adresser. 

Til de vi har registrert vil innkalling – årsberetning og regnskap bli sendt elektronisk.   

De øvrige i post – og det samme til dem der e-post kommer i retur. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Nordre Brevig Vel, 31 Juli 2020.  

 

Aage Andersen 

Leder. 

 

 


