
Årsberetning Våglia Vel  og Kabelnett 2011 
Ved Styret  

 

Det ble dette året avholdt 8 styremøter i tillegg til årsmøtet. 

Velforeningen hadde ved årsskiftet 778 betalende medlemmer. 

Av disse er 736 tilkoblet kabelnettet. 

 

Våglia Vel har i 2011 utrettet/ hatt utgifter til: 

 
 Ruskenaksjonen 

Ved Ruskenaksjon vår 2011 ble det utplassert containere ved 2 av lekeplassene i 

Våglia – Haresvingen og Sløssåsveien. Det ble i den forbindelse avholdt dugnader. 

Bakgrunnen til at man satte ut færre containere, var at man over år hadde sett at de ble 

brukt til mye privat avfall og mindre fra offentlige områder og veier. Kommunen og 

Våglia Vel ønsket derfor ikke å sette ut flere containere.  

 

 Lekeplassene 

- Våglia Vel har de siste årene vært involvert i 3 lekeplasser. Disse er i Sløssåsveien, i 

Haresvingen og i Nyttårskrysset. September 2011 ble det gjennomført kontroll av 

lekeplassene Haresvingen og Sløssåsveien ved firmaet Lekeplasskontrollen. Lekeplass 

i Nyttårskrysset ble ikke kontrollert da det store deler av 2011 foregikk gravearbeider i 

området. Til sammen ble det foretatt kontroll av 9 apparater (3 i Haresvingen og 6 i 

Sløssåsveien). 

 

- Status på lekeplassene er som følger: 

Sløssåsveien: Gjennomført dugnad. Lekeplasskontroll september 2011. Det ble da 

avdekket 2 A-feil hvorav den ene ble rettet opp umiddelbart. Videre planlegges det 

dugnad våren 2012 med bla kjøp av støtsand og fjerning av stokker rundt en 

sandkasse.  

 

Nyttårskrysset: Store deler av 2011 er det blitt utført gravearbeider på lekeplassen i 

regi Enebakk kommune. Lekeplassen ble satt i stand av entreprenør høst/vinter 2011 

og man fikk bla planert området, lagt ferdig plen, større fotballbane, utbedret 

sandkassen og nytt gjerde rundt lekeplassen. Styret har godkjent innkjøp av nye 

fotballmål som skal settes opp i 2012.  

 

Haresvingen: Det er blitt utført gravearbeid for planering av ballplass, sådd gress og 

satt opp gjerde rundt ballplassen. Det planlegges beplanting rundt gjerdet ut mot 

Beverveien. Det ble kjøpt inn 2 nye lekeapparat (vippe og klatreplattform) som ble satt 

opp på dugnader høst 2011. Under kontroll av lekeplassen ble det avdekket mangler 

ved begge de nye apparatene. Det ble fremsatt klage til firma med vedlagt rapport fra 

kontrollen og man fikk da tilsendt nye håndtak til vippen som skal ordnes ved dugnad 

vår 2012. Man skal da også støpe fast stigen til klatreplattform og heve den ene 

husken.  

 

- Man har hatt diskusjon i forhold til navning av lekeplassene, spesielt med tanke på 

lekeplass i Nyttårskrysset. Styret har mottatt lite tilbakemeldinger vedrørende dette. 

 



- Befaring av lekeplasser i Våglia ved 3 medlemmer av styret. Dette på bakgrunn av at 

Våglia Vel tidligere har hatt oppsyn med 10 lekeplasser og man ønsket å få oversikt 

over status på de man har lagt ned. Man så da at det stod apparater på de nedlagte 

lekeplassene som trolig bør fjernes. Man planla å ta kontakt med kommunen 

vedørende dette, men det er ikke blitt gjort i 2011. 

 

- Styret har mottatt diverse forespørsler vedrørende oppgradering av flere lekeplasser i 

Våglia. I Sløssåsveien er det en liten lekeplass hvor man nå har fått en kontaktperson 

og det planlegges for 2012 å rive gammel huske, sette opp ny huske og sørge for ny 

sand til sandkassen. I Fjellveien er den gamle skateplassen blitt endret. Man har fjernet 

asfalt og satt opp fotballmål som tidligere stod på lekeplass i Tiurveien (tilhører 

Enebakk kommune).  

 

- Man har fått tilbakemelding fra kommunen etter forespørsel fra styret, om at 

kommunen ikke gir ut gratis sand til lekeplassene.  

 

 Akebakken i Revefaret: 

Lys ordnet (belyst til 21:30, hver kveld). 

Ryddesag innkjøpt i 2011 (disponeres av Johan Rasmussen, kontaktperson for 

akebakken). 

Ryddet løypa. Litt problemer med drenering. 

Hopp (liten bakke) består enda. 

Har vært mye aktivitet etter at det kom snø i januar 2012. 

 

Planlegger mer rydding høsten 2012, slik at løypa blir lenger og bredere neste år. 

 

 Web-side 

Web-sidene vagliavel.no og vagnett.no er besluttet slått sammen. 

Våglia Vel og Våglia Kabelnett vil vise til samme webside. 

Jobben er under utførelse og skal være klart innen utgangen av mars. 

 

 Våglia Kabelnett 

Våglia Kabelnett har avtale med Canal Digital, om levering av bredbånd og HD TV-

signaler. 

Nye produkter og tjenester, samt høyere bredbåndshastigheter er tilført i 2011. 

Musikktjenesten WIMP, er inkludert i tilbudet og det er også mulig å leie film direkte 

via HD-boksen. 

Det er foretatt målinger i nettet og besluttet satt opp 2 nye noder våren 2012. 

Dette vil gi færre brukere pr. node og skal gi bedre båndbredde for bredbåndskundene. 

 

Året har ellers gått til inn og utmeldinger samt brukerendringer i forhold til flytting. 

 

 VågTV 

VågTV er blitt en del av Våglia Vel, men det blir ikke noe egen kanal på kabelnettet 

slik det har vært tidligere.  

VågTVs produksjon skal legges ut på de nye hjemmesidene. 

Siste produksjoner skal være på plass i løpet av mars måned, og nye legges ut 

fortløpende.    

 

 



 

 

 

Ytre Enebakk februar 2012 
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