
Årsberetning Våglia Vel  og Kabelnett 2013 
Ved Styret  
 
Det ble dette året avholdt 8 styremøter i tillegg til årsmøtet. 
Velforeningen hadde ved årsskiftet 801 betalende medlemmer. 
Av disse er 746 tilkoblet kabelnettet. 
 

Våglia Vel har i 2013 utrettet/ hatt utgifter til: 
 

• Ruskenaksjonen 
Ved Ruskenaksjon vår 2013 ble det utplassert containere ved 3 av lekeplassene i Våglia – 
Haresvingen, Vågliveien og Sløssåsveien. Det ble i den forbindelse avholdt dugnader.  

 
Lekeplassene 

Våglia Vel har dette året vært engasjert i 3 lekeplasser. Dette er Sløssåsveien (lekeplasskontakt 

Terje Kjørstad) , Haresvingen (lekeplasskontakter Elin Andreassen og Janne Brunstrøm) og 

Vågliveien (tidligere kalt Nyttårskrysset, lekeplasskontakt Bjørn Ivar Stubberud). 

 

Lekeplasskontakt Terje Kjørstad har sluttet og ny lekeplasskontakt er Marius Haug, som bor i 

Sløssåsveien. 

 

27. august 2013 ble det gjennomført kontroll av  lekeplassene Sløssåsveien (Kjørstad), 

Haresvingen og Vågliveien. Til sammen ble det foretatt kontroll av 15 apparater: 5 i 

Sløssåsveien, 5 i Haresvingen og 5 i Vågliveien.  

 
Haresvingen: 0 A feil 
Sløssåsveien: 0 A feil 
Vågliveien: 3 A feil 
 

-          Status på lekeplassene er som følger: 

  

o   Sløssåsveien (Kjørstad): Kombiapparatet er fjernet og erstattet med et nytt. Har 

fjernet stokkene på karusellen. Hele klatrelek apparatet er fjernet. 

  

o   Haresvingen: Har satt opp basketball stativ (støpt), montert stopper bak på 

vippehuska og støtsand rundt. Trappen på kombinertapparatet er støpt fast. 

Støtsand rundt huska. Har ikke klipt av plasttrekket på huska og satt på hageslange 

som de ble bedt om å gjøre ved forrige kontroll. Vil ikke ødelegge husken/gjøre det 

feil. 

  

o   Vågliveien: Mye av de samme feilene som i fjor. Lekeplasskontakt Bjørn Ivar 

Stubberud mente at feilene må utføres av fagfolk, så her har ingenting blitt gjort. 

 

• Akebakken i Revefaret: 
Belyst til 21:30, hver kveld. 
William Sheer, har ansvar for ryddesag og fortsetter vedlikeholdet av akebakken. 
 



• Våglia Kabelnett 
Våglia Kabelnett har avtale med Canal Digital, om levering av bredbånd og HD TV-signaler. 
Avtale gikk ut 31/12 2013, men blir ihht. kontrakt automatisk videreført 1 år av gangen. 
 
Det skal fremforhandles ny avtale i 2014.  
Canal Digital KabelTV har allerede meldt interesse for ny 3-års avtale og andre leverandører 
vil bli forespurt for å komme med tilbud. Roy Christiansen trer ut av kasserer-rollen og 
overtar ansvaret for oppfølging av kabelTV i tillegg til å lede forhandlingen mot ny 
leverandør. 
 
Det er avdekket noen kabelstrekk med eldefeil. Disse må byttes for fortsatt å kunne tilby god 
kvalitet på leveransen til alle medlemmene.  
 
 
 
 
 
Ytre Enebakk februar 2014 
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