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ÅRSBERETNING 2019-2020 

Styret hadde sitt konstituerende Styremøte i Uke 17. I dette møtet satt styret opp en møte- 
og aktivitetsplan frem til og med Årsmøte i 2020. Totalt 8 styremøter ble planlagt, hvorav 5 
ble gjennomført ihht planen. 
Det samme styre har sittet for både Nærsnes Vel og Veilaget Gamle Nærsnes i perioden og 
styremøter er avholdt samlet, men med separert saksliste for spesifikke Vei- eller Vel-saker. 
I forbindelse med at Ramton avsluttet brøyteavtalen på sensommeren, ble det hektisk med å 
få en ny brøyteavtale på plass. Våre veier er til dels smale og området er ikke veldig stort slik 
at det var ikke mange som ønsket å gi tilbud. Vi valgte, sammen med andre veilag og private 
veier, Hagen Maskin AS på Slemmestad. 
Det har vært noen innkjøringsproblemer men vi tror nå det meste har løst seg. Det første 
snøfallet avdekket en del områder som Ramton har måkt uten at de er en del av veilagets 
veier, og noen steder ved at det har foreligget en privat avtale. Noen av disse har i tillegg 
ikke tilfredsstillende standard, noe også Ramton har påpekt.  
Dette skapte en del problemer for enkelte områder og for at ikke noen skal bli stående uten 
brøyting inneværende sesong, besluttet veilaget å bekoste brøyting på disse stedene i den 
grad standarden var OK nok. Veistrekninger som ikke er en del av Veilagets veier må fra 
neste sesong sørge for egne avtaler om brøyting eller søke å innlemme veiene i veilagets 
veier såfremt de oppfyller vedtektenes krav. 
Som i de siste årene har årets veivedlikehold vært behovsprøvd og holdt på en relativt 
sett lavt nivå, men en strekning fra Nærsnestangen 52A til 54 A har blitt asfaltert.  
I tillegg har følgende har blitt gjort: 
  

- Det har blitt utført noen mindre utbedringer av skadet asfalt med fortsatt særlig 
fokus på å forsterke veiskuldre for å unngå skader på sikt. 

- Det har vært satt opp trafikksikkerhetsspeil i Nærsnestangen ved avkjøringen til 
Ellefen 

- Veilagets vedtekter er gjennomgått med tanke på regelverk for opptak av nye 
veier/deler av veier, som velveier. Styret har konkludert med at gjeldende regler og 
formuleringer fortsatt står seg og lar seg praktisere, og det fremmes følgelig ikke 
forslag om endringer. 
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AKTIVITETER OG PLANER FOR 2020 – 2021 
- Etter at Nye Asker kommune er et faktum planlegges kontakt med kommunen for å 

utrede mulighet for å få kommunen til å overta velveier eller i noen grad å støtte 
veivedlikeholdet slik vi har forstått at det gjøres andre steder i kommunen – og i 
andre kommuner.  

- Det er foreløpig ikke lagt opp til større asfalteringsarbeider i neste periode men det 
antas at det i år også vil påløpe betydelige beløp til stedvise utbedringer. 

 
Nærsnes, mars 2020 
 
 
__________________________ 
For styret i Veilaget Gamle Nærsnes 
Geir C. Walaas 
 


