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Referat fra medlemsmøte i Konglungens Vel 
Organisering av brøyting, strøing og feiing av private veier på 

Konglungen 

 
Tid: 9. oktober 2019, klokken 19:00 til ca. 20:45.                                                                  

Sted: Thon Hotell Vettre.                                                                              

Til stede: Det var 33 fremmøtte medlemmer, i tillegg var det gitt fullmakter fra flere 

medlemmer. 

 

Agenda: Organisering av brøyting, strøing og feiing av private veier på Konglungen.  

1. Valg av møteleder: Styreleder Martha Takvam ble valgt til møteleder.  

Referenter: Grete Sofie Årrestad og Katharina Totland ble valgt.  

2. Innkalling til møte ble godkjent. Innkallingen var delt ut i postkassene og lagt ut på 

hjemmesiden i god tid før møtet. 

3. Oversikt over aktuelle husstander i ny brøyteordning ble presentert;  

• Konglungveien på øya – 26 husstander  

• Konglungfaret – ca. 6 husstander (etter at Asker kommune overtar driften av deler av 

Konglungfaret - 56/130)  

• Løkenes gård/Løkenesveien – 5 husstander.  

• Totalt 37 husstander. 

 

Det ble informert om beboere i andre private veier hvor det er minimum 4 husstander, 

kan melde sin interesse for å delta i ordningen.  

 

4. Gjennomgang av vedtak på Konglungens Vels årsmøte 2019: 

Følgende ble vedtatt på Konglungens Vels årsmøte i mars 2019:  

Måking, strøing, feiing og fylling av strøkasser organiseres av Konglungens Vel for alle husstander 

som har inn/utkjøring til veier som vellet har ansvaret for etter at Gamle Konglungvei er overtatt av 

Asker kommune høsten 2019. I tillegg kan alle private veier med minimum 4 husstander gå inn 

under ordningen, dersom de ønsker det.  

Alle kostnader til brøyting, strøing, feiing og fylling av strøkasser fordeles likt mellom alle 

husstander som er med i ordningen. Konglungens Vel står for fakturering/ innkreving av 

kostnadene.   

5. Tilbud fra Martin Rønning, Thon Eiendom og Kristian Bakke ble presentert.  

På tidspunktet for utsending av innkallingen til medlemsmøtet, forelå det ingen reelle 

tilbud fra entreprenører for ny brøyteordning. I tiden frem til medlemsmøtet fikk 

Konglungens Vel inn to tilbud fra entreprenører som var villige til å påta seg oppgaven, til 

en gitt pris. I tillegg hadde Martin Rønning, som har sørget for brøyting, strøing og feiing 

de seneste år, gitt et tilbud med forbehold, fordi han ikke har smal nok brøyteredskap til 

øya. 

  

En oversikt over arbeidet som var gjennomført av styret ble fremlagt, i tillegg til tilbudene 

fra Thon Eiendom og Kristian Bakke mht. pris og innhold. Det ble informert om at Asker 

kommune har meddelt styret muntlig at vellet høyst sannsynlig vil motta brøytetilskudd for 

2020 på om lag kr. 10.000. I 2019 var dette tilskuddet ca. kr. 17.500.-  
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6. Avstemming, valg av entreprenør 

Det ble foretatt avstemming om valg av entreprenør, alternativ at det ikke etableres en 

fellesordning i regi av Konglungens Vel. Avstemmingen foregikk ved håndsopprekking og 

hver husstand hadde en stemme:  

Alternativ 1: Thon Eiendom – 20 stemmer 

Alternativ 2: Kristian Bakke – 0 stemmer 

Alternativ 3: Konglungens Vel organiserer ikke felles ordning for brøyting, strøing og 

feiing av velveier – 0 stemmer 

Noen deltakere valgte å ikke stemme, fordi de ikke ønsket å delta i felles-ordningen. 

Thon Eiendom ble valgt som entreprenør og styret fikk fullmakt til å inngå avtale i tråd 

med informasjonen som var fremlagt.  

Det ble orientert om at Thon Eiendom også kan påta seg private oppdrag for brøyting av 

gårdsplasser. Petter Trebler i styret kan formidle kontakt med entreprenør i denne 

sammenheng.  

Det ble presisert at alle husstander som sogner til veiene som omfattes av ordningen må 

delta, og at kostnadene deles likt på alle husstander, uansett veilengde. Disse 

husstandene må i henhold til vedtektene også være medlemmer av Konglungens Vel.  

Et skjema for bekreftelse om deltakelse i ordningen var utarbeidet og ble fremlagt for 

signering. Dette for å sikre at Konglungens Vel kan sørge for fakturering, purring og 

inndriving av betaling. Bekreftelser ble signert av fremmøtte medlemmer og styret påtok 

seg oppgaven med å innhente øvrige bekreftelser i etterkant av møtet. 

7. Eventuelt – følgende ble diskutert: 

● Eimhjellen ønsker kontaktinfo til ansvarlig person i kommunen angående eierforhold i 

Konglungfaret. Martha formidler dette. 

● Er det omtalt i kontrakten når det skal måkes og strøs? Det skal iht. utkast til kontrakt 

måkes når det er 5 cm nysnø, i tråd med krav i Asker kommune. Strøing foretas ved 

behov. 

● Det er problemer med isdannelse i bakken ned mot bro over til Konglungøya. Flere 

oppfordres til å bistå med å holde is borte fra veien. Det blir montert snøfangere på 

taket på uthus inntil veien, slik at det blir mindre ras ut i veien. Det har vært undersøkt 

om mulighet for å legge varmekabler lengere ned mot bro, men det ble avvist av 

kommunen. Det kom forslag om å slå av varmekabler for å forhindre isdannelser.  

 


