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SØRBRÅTEN VEILAG 

 
Sørbråtveien 86, 0891 Oslo.            Kontonr: 1645.10.48868 

 
Veilaget er et pliktet lag, etter Vegloven, kapitel 7. § 54 og § 55 
 

I veglovens § 54 heter det: "Når privat veg blir brukt som sams tilkomst for fleire eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar eller den som 
har bruksrett, kvar etter same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av vegen, å halde vegen i forsvarlig og brukande stand". 

I § 55 står det videre: "Dei som har plikter etter § 54 første ledd, utgjer eit veglag. Veglaget skal møtast ein gong i året eller når det er 
turvande. Det tek fleirtalsavgjerd i alle spørsmål som gjeld vegfellesskapet og står for den daglege drifta".  

Vedtektene ligger på denne nettadressen: http://www.sorbratenvel.no/vedtekter-veilaget/ 

 
Årsmøtet holdes i mars måned hvert år. Innkalling til årsmøtet kommer i posten, senest 2 uker før årsmøtet. 
Dersom du vi ta opp saker på årsmøtet må dette være skriftlig, og sendes til Styret i Veilaget innen 1.februar. 
 
Fakturaen for årskontingenten, som kommer med Årsmøteinnkallingen,  
skal innbetales for inneværende år, før årsmøtet.  
Husk navn og G.nr / B.nr på innbetalingen, slik at det blir enklere å registrere din innbetaling. 
 
Andre innbetalinger som kjøring av tunge lass og masser skal skje inneværende år,  
på veilagets konto, 1645.10.48868 
Husk og merk innbetalingen med hva du innbetaler for og navn, G.nr / B.nr. 
Nybygg / tilbygg  Kr 2000.- pr bygg. 
Kjøring av tunge lass Kr     50.- pr lass. 
 
Styret består av følgende frem til årsmøtet i mars 2018: 
 
Styreleder:  Arild Pedersen   45966740  
Sekretær:  Bård Sypriansen Baanerud 48045646 
Kasserer: Magga Fjelltun   45600898  
 
Veilagsrepresentanter:  
Laulundveien  John Martin Dervå 93012200  
Kudalsveien  Jelena Støen  97132821  
Sørsvingen  Jan Arve Thonvald 99564743  
Stårputtveien  Geir Svendsen  91130443  
Sørhellinga  Morgan Bunes  48304105  
Kroken   Ragnar Semundseth 91803950  
Minåsveien   Jan Oseth  46426230   
Sørbråtveien 29 -60  Jan Oseth  46426230  
Sørbråtveien 62-75 Terje Tyskeberget 48033802  
Sørbråtveien 77-126 Gunnar Svendsen 91544528  
Rundmyrveien  Fredrik Biong  92045949 
Torstølveien  Eivind Selvig  92086798  
Sørstien  Therese Graff  90556609  
Movassbakken  Øystein Varhaugvik 93207152 
 
Har du spørsmål eller forslag ang. din vei, kan du ta kontakt med din Veilagsrepresentant. 
 
Hilsen Styret i Sørbråten Veilag.  
24.02.2023 

http://www.sorbratenvel.no/vedtekter-veilaget/

