PRESTENGA VEL
prestenga.vel@gmail.com

https://prestengavel.no

Årsberetning
01.01.18 – 31.12.18
Til årsmøtet i Prestenga Vel
Årsmøte avholdes Torsdag 21. Mars 2019 kl. 20.00 i Slemmestadveien 45
Status medlemmer og husstander
Antall hustander i Prestenga Vel
Antall betalte velavgifter

76
71

Medlemsregisteret har 76 husstander, 75 hovedmedlemmer og 36 hustandsmedlemmer. Styret
setter stor pris på at beboerne informerer hvilken epostadresse og mobiltelefonnummer vi skal
bruke slik at registeret holdes oppdatert.
Tillitsvalgte
Dugnadskomiteen har bestått av Thomas Bjørvik Faye og Valgkomiteen har bestått av Terje
Pedersen. Revisor har vært Dag Nilsen.
Aktiviteter
Det har vært gjennomført 9 styremøter i 2018 og 1 dugnad. Følgende hovedsaker har blitt
behandlet av styret:
1. Brøyting. Styret har inngått brøyteavtale for sesongen med Hagen Maskin. En
gjennomgang av veiene i Velet ble avhold før første snøfall og styret har hatt kontakt
med brøyter de gangene det har oppstått problemer gjennom sesongen, samt bestilt
etterfylling av strøkasser.
2. Innkreving av velavgift 2018 har fungert veldig bra. Det nye fakturasystem som ble
innført på slutten av 2017 som inkluderer funksjoner for fakturering med KID og
eFaktura har fungert veldig bra. Noen få saker har endt opp som inkasso.
3. Bru. Tilstand på brua og plan for hva vi må gjøre videre.
4. Veioppgradering. Se eget dokument «Vedlikehold av veier i Prestenga Vel 2019» for
hva som er planlagt av vedlikehold.
5. Bussholdeplassen. Styret har dialog med kommunen og lokalpolitikere Pr nå er status
at tiltakshaver er pålagt døgnmulkt som løper kontinuerlig.
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6. Graving ved akebakken. Her er asfalten lagt alt for smal og vi har fulgt opp
entreprenør og etter hvert også Block Watne som har engasjert entreprenør for å sørge
for at de ordner opp etter seg og asfalterer i riktig bredde.
7. GDPR. Sørge for å få på plass nødvendige avtaler rundt personvern, inkludert
personvernerklæringen som er publisert på våre nettsider.
Dugnad
Dugnaden ble gjennomført i mai. 40 husstander møtte opp og gjennomførte enkel vedlikehold
som rydding av grus/strø og klipping av busker. Det ble montert 2 nye strøkasser og flere hull
ble lappet med reparasjonsasfalt. Etter dugnaden malte styret fartshumpene.
Det har vært planlagt ett nytt speil ved Prestenga 40/42, men dette var tomt på lager til
dugnaden. Nytt speil vil bli skaffet i god tid før årets dugnad.
Regnskap 2018
Utgående balanse driftskonto 2018
Utgående balanse veifond 2018

Kr. 128 664,51
Kr. 330 235,52

Årsregnskapet er oppgjort med et reelt driftsresultat på Kr. 72 211 mot budsjettert Kr. 7670.
Årsaken til dette skyldes at Kr. 30500,- som var budsjettert til reparasjon av kum i
Prestengfaret, samt broens rekkverk ikke ble brukt. Brøytingen ble noe rimeligere enn
budsjettert. Inntekter fra utbetalte velavgifter i 2017 var ikke tatt med i budsjettet, men
vellykket krevd inn via inkasso.
Det ble gjort en avsetning til veifondet på Kr. 100 000,- i Desember 2018.
Budsjett 2019
Velavgiften i 2018 foreslås øket med Kr. 400 i forhold til i fjor dvs Kr. 2700,-. for de som
ikke deltar på dugnad og Kr. 2600,- for de som deltar på dugnad. Inntektene i 2019 er
budsjettert til Kr 190 000.
Det er budsjettert med Kr. 200 000 til utbedring av vei i 2019. Dette gjelder en skade ved
kummen i Prestengfaret, utbedring av asfalt ved innkjøring fra Slemmestadveien samt
utbedring av krakelert asfalt ved Prestenga 24 og noe lapping av mindre hull på stamveien, se
også Vedlikeholdsplan 2019 side 6 VP1.
Det er budsjettert med Kr. 90 000 for brøyting og strøing.
Planlagt avsetning til veifondet inneværende år er ca Kr. 50 000 etter at alle utgifter er betalt.
Planer for 2019
•
•
•
•
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Dugnad og lass grus til Prestengfaret
Vedlikeholdspakke VP1, se punkt (4) under aktiviteter samt Budsjett 2019
Videre undersøkelser av bruens tilstand og plan for utbedring
Gjennomgang med brøyteren etter sesongen, samt før neste sesong

•
•

Fornye avtalen med Prestenga Boligsameie
Dialog med kommune og lokalpolitikere om saker som angår Velet

Generelt
Vi minner om at Prestenga Vel er et vei vel, og at saker som behandles i Styret er av vei-art,
så som nye tilknytninger, trafikksikkerhet og vedlikehold, brøyting, strøing osv.
Prestenga Vel har i dag en grei økonomi, men vi ser at vi kommer til å måtte bruke en god del
penger på nødvendig oppgradering av veiene i fremtiden. Vedlikeholdsbehovet øker og
prisene har steget. Se for øvrig eget dokument «Vedlikehold av Veier i Prestenga Vel 2019».
Dette er årsaken til at styret foreslår å øke velavgiften i 2019.
Vil også minne om at det er Styrets langsiktige mål at Røyken kommune (evt Asker
kommune) overtar drift og vedlikehold av veiene i Velet, men at tidligere dialoger har
strandet ettersom kommunen krever kommunal standard på veiene våre og det har vi ikke.
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Per Gunnar Andersen
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Vel møtt til årsmøtet torsdag 21. mars!

8. Mars 2019
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