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Styrets årsmelding for perioden februar 2019 – februar 2020 
 
Dette styret ble valgt på årsmøtet 18. februar 2019 og overtok på felles styremøte med det 
avtroppende styret onsdag 27. mars. Styret har i perioden bestått av: 

 Eyolf Berg (leder)   - Går av på dette årsmøtet. 

 Torill Håkerud (nestleder) - Sitter til årsmøtet 2021. 

 Martin Leinaas   - Sitter til årsmøtet 2021. 

 Tore Amundsen (sekretær) - Sitter til årsmøtet 2021. 

 Pål Gran   - Stiller til valg som leder for perioden 2020–2022. 

 Tore Netteberg (kasserer) - På gjenvalg. 

 Jonas Sivertsen   - På gjenvalg. 
 
Revisorer har vært: 

 Eszter K. Haugvik  - Sitter til årsmøtet 2020. 

 Ingunn Østlie   - Valgt til og med dette årsmøtet. 
 

Virksomheten i perioden  
I perioden har styret hatt 4 møter og behandlet 37 saker. Også i denne perioden har hovedfokus vært 
på: Trafikksikkerhet, rehabilitering av Lyngveien og avklaring av de juridiske forholdene rundt 
snuhammeren øverst i Ødegårdslia. 

 Trafikksikkerhet:  
o På høstparten ble det som en prøveordning montert midlertidige fartsdempere flere 

steder på veiene. Med ett tydelig unntak har tilbakemeldingene vært overveiende 
positive, og oppfølging av tiltaket kommer opp som egen sak på årsmøtet. Styret vil 
anbefale to av fartsdemperne erstattet med permanente, samt invitere årsmøtet til å 
debattere videre bruk av midlertidige eller permanente fartsdempere. 

o Styret har også diskutrert andre trafikksikkerhetstiltak og vil invitere årsmøtet til å 
diskutere om veilaget skal overta ansvar for utbedring av gangveier for å legge til rette 
for gående og syklende. 

 Lyngveien:  
o Det ble foretatt en utbedring av veidekket i Lyngveien. 
o Arbeidet med advokat er inntil videre stilt i bero etter råd fra advokaten. Styret vil 

fortsette arbeidet med å prøve å hente ut dokumentasjon fra kommunen for om mulig 
å gjenoppta dette arbeidet. 

 Snuhammer øverst i Ødegårdslia: Saken har ennå ikke fått en tilfredsstillende løsning, men vi 
er gjort kjent med at opparbeiding av snuhammer i sin tid var satt som betingelse for at 
byggetillatelse ble gitt. Ut fra den formulering som er blitt sitert, kan vi ikke se annet enn at 
dette ansvaret påligger byggherre. Vi arbeider med å få ut sakspapirene. 

 Befaringen i juni av beplantning og andre hindre som kunne skape trafikkfarlige situasjoner, ga 
også i 2019 gode og umiddelbare resultater. Vi har inntrykk av at de aller fleste setter pris på 
en vennlig påminning. 

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 
Det vil bli tatt i bruk nye e-postadresser for styret fra kommende periode. Den sentrale adressen, 
odegaardsskogenvel@yahoo.no utgår og erstattes av post@odegaardsskogen.no.  

Trafikksikkerhetsarbeidet vil bli fulgt opp, og styret vil ha et særlig fokus på trafikkforholdene i 
Bekkeliveien i forbindelse med bygging av forsamlingslokale ovenfor gangstien øverst i Bekkeliveien. 
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Styret vil fortsatt følge opp både Lyngveien og snuhammer øverst i Ødegårdslia. Arbeidet med å lage 
en vedlikeholdsplan for veiene vil bli fortsatt. 

Også i år vil styret foreta en befaring på vårparten for å se hvor det er behov for beskjæring av busker 
og trær, og ta kontakt med aktuelle grunneiere. 

Styret vil invitere årsmøtet til å vedta en dugnad 18. april for å rydde langs maustien ned fjellet fra 
Ødegårdsslia til Odalsveien. Dette er en gangvei veilaget i henhold til statuttene allerede har ansvar 
for. Dersom årsmøtet går inn for at veilaget skal påta seg ansvar for ytterligere gangveier, vil det 
innebære at styret må iverksette en større gjennomgang av statuttene, noe som vil bli lagt fram for 
årsmøtet 2021. 

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 veilaget 
Undertegnede vil takke veilagets medlemmer for den tilliten dere viste meg ved å velge meg til leder i 
2016, og gjenvalgte meg i 2018. Jeg anser nå den oppgaven jeg ble valgt for å utføre, som fullført, og 
ser det derfor som riktig å trekke meg ut. Det er dyktige og kompetente folk som skal drive 
styrearbeidet videre. Jeg vil takke samtlige styremedlemmer for godt samarbeid og saklige, gode 
diskusjoner på møtene gjennom de årene jeg har ledet styret, og ønske dere alt godt i det videre 
arbeidet. 
 
Slemmestad 19. februar 2020 
 
 
 
 

Eyolf Berg 
Styreleder 


