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Til medlemmene i Malmøya Veilag 

 

 

 

 

        Malmøya, 13. april 2021 

 

 

 

 

Herved innkalles til det 27. ordinære årsmøte i Malmøya Veilag,  

 

Onsdag 21. april 2021 kl. 18.00 på videomøte.  

Kun medlemmer som har betalt årskontingent har stemmerett. Det er ikke anledning til å stemme 

med fullmakt (jf § 4 i statuttene). 

 

 

DAGSORDEN 
   

1. Åpning, valg av møteleder og referent 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden  

3. Styrets årsberetning for 2020 

4. Regnskap for 2020 

5. Fastsettelse av kontingent for 2021 

6. Innkomne forslag 

7. Budsjett for 2021 

8. Valg av styre, revisor og valgkomite 

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen! 

 

Vennlig hilsen 

 

Styret i Malmøya Veilag 
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3. Sak 3: Styrets årsberetning for 2020 
 

3.1 STYRETS SAMMENSETNING: 
Leder   Aksel Hårstad  

Kasserer Bjørn Ivar Carlsen 

Styremedlem Anne Cecilie Kaltenborn  

Styremedlem Tharald Stray Laastad 

Styremedlem Øystein Evensen 

Styremedlem Randi Gaarder 

Styremedlem Tove Nordberg 

  

 

3.2 ANTALL MEDLEMMER 
 

Malmøya Veilag hadde 170 medlemmer i 2020 (165 i 2019).  

 

3.3 MØTER 
 

Det er avholdt 6 styremøter i perioden.  

 

 

3.4 VEILAGETS FORMÅL  
 

Veilagets formål er å fremme medlemmenes interesser i et veifellesskap. Veilaget skal drive 

privatveinettet på Malmøya. Driften omfatter oppbygging av eksisterende veinett, vedlikehold, 

gjennomføre tiltak av trafikkregulerende art, gi tillatelser til graving og andre fremmede aktiviteter 

i veitraséen.  

 

3.5 GENERELT OM VEDLIKEHOLD/DRIFT AV VEIENE PÅ MALMØYA 
Malmøya Veilag er ansvarlig for vedlikehold/drift av alle veier på Malmøya med unntak av 

private veier. For å forestå denne driften benytter vi forskjellige leverandører.  

 

Når det gjelder vintervedlikeholdet er det delt i to.  

For de aller fleste veiene på øya (Hovedveiene) blir måking og strøing/salting gjennomført av 

Oslo Kommune etter faste regler satt opp av kommunen. Reglene er tilgjengelig på 

http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/broyting_og_stroing/. 

 
For Øvrige veier må Veilaget forestå brøyting/strøing/salting selv. Dette gjelder følgende veier: 

• Sundveien fra ”Dampern” til Roklubben  

• Nederste del av Fossilveien fra nr 20  

• Nederste del av  Koralveien fra snuplass ved sandkasse ned til nr 8  

• Høyboveien fra barnehagen opp til snuplass på toppen  

• Sundveien fra Rundkjøring til oppkjøring til Sundveien 1 (bommen til slippen)   

http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/broyting_og_stroing/
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I tillegg har Veilaget også ansvar for snømåking av Tertitten, Tussefaret og Svinten.  

 

 

 

3.6 VINTERVEDLIKEHOLD 
 

Vintervedlikeholdet av Hovedveiene i 2020/2021 har blitt utført av Oslo Kommune ved 

tredjepartsleverandør. De øvrige veiene har Veilaget dekket ved å leie inn EXS AS (Lars Bjønnes) 

til å forestå brøyting og strøing etter samme retningslinjer som Oslo Kommune.  

 

Vinteren 2020 har vært normal og behovet for måking og strøing av veiene har derfor vært som 

vanlig. Noen dager var imidlertid vanskelig våren 2020 og da oppstod det lange køer pga biler som 

satt seg fast.  

 

Da budsjettet for 2020 ble godkjent, tok vi hensyn til en vanlig vinter samt normal asfaltering. 

Resultatet for 2020 viser at vi har brukt noe mer på asfaltering og omtrent som budsjettert på 

vintervedlikeholdet. Vi valgte i 2020 å gjennomføre en god asfaltering for med dette å kunne 

redusere asfaltering i 2021. 

 

 

3.7 STATUS VEIER  
 

Det var en del slitasje på veiene gjennom vinteren 2019/2020. Dette gjaldt spesielt der hvor det 

kjøres mye båter på tilhenger (ved Malmøya Landhandel og ved Seilforeningen/roklubben). 

Svinten trengte også en større rehabilitering da asfalten der var veldig dårlig og nesten litt farlig 

for syklister. Våren 2020 har vi klart å få Oslo Kommune til å forestå asfaltering på noen av våre 

veier (dette er ikke noe vi kan påregne de neste årene), men det var fortsatt en del asfaltering som 

Veilaget måtte gjøre. Våren 2020 har vi derfor gjennomført omfattende asfaltering for å bringe 

tilbake veiene til tilfredsstillende standard.   

 

I perioder med mye nedbør er Korallveien ikke fremkommelig og fremkommeligheten i 

Malmøyveien (i krysset ned mot Solvik) er redusert. Den reduserte fremkommeligheten skyldes 

overvann fra høyere terreng sydover på øya. Det har alltid vært mye vann i området, men mengden 

vann har økt de siste årene som følge av flere, selvstendige omstendigheter. Det er derfor 

nødvendig å vedlikeholde Malmøyveien og Korallveien for å sikre fremkommeligheten for de av 

Veilagets medlemmer som bor i Korallveien og andre medlemmer som benytter Korallveien og 

Malmøyveien til fots. I tillegg er det et stort antall turgåere som benytter Korallveien for å komme 

til naturreservatet på Sydspissen. Dette er nokså kostnadskrevende arbeider, men styret har vurdert 

at dette er noe som må gjennomføres. Styret jobber derfor nå med å innhente tilbud på denne 

jobben. Arbeidet vil forhåpentligvis bli gjennomført sommeren 2021. Styret gjør imidlertid 

oppmerksom på at hver enkelt beboer generelt har ansvar for eventuelle effekter av tiltak og 

utbedringer på egen eiendom kan få for drenering av veinettet.  

 

Høsten 2020 ble det lagt nye strømkabler i Høyboveien av Elvia (som eier strømnettet i Oslo). Ifm. 

med leggingen av den nye kabelen og tilhørende gravearbeider i Høyboveien har Elvia etter styrets 

oppfatning ikke avsluttet arbeidene på en tilfredsstillende måte. Nettservice Drammen/K. 

Baugerød Anlegg AS som har forestått gravingen har gravd seg innover fra veien inn mot en bratt 

skråning og denne gravingen har resultert i at det nå har oppstått økt fare for ras i dette området. I 
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tillegg mener vi at at asfaltarbeidene ikke er avsluttet godt nok. Styret har klaget til Elvia (som er 

oppdragsgiver) uten at vi har fått noe svar på vår klage.  

 

Styret vil her benytte anledningen til å oppfordre alle beboerne til å klippe og rydde vegetasjon der 

dette kommer ut på veier/gangveier gjennom gjerdene eller vokser frem på utsiden av gjerdene. 

Dette lager vanskeligheter for gående, syklende og biler og skaper trafikkfarlige situasjoner i tillegg 

til å være til hinder for nyttekjøretøyer. Beboere er også pliktige å forhindre at vann fra 

eiendommene renner ut på veinettet. 

 

3.8 TRAFIKKSITUASJON VEIENE  
 

Status 

Malmøya er de siste årene i enda større grad enn tidligere blitt mål for dagsturer på godværsdager 

både vinter og sommer. I tillegg til at koronaåret har gjort at Oslos beboere søker nye 

utfluktssteder, har vi generelt de siste årene fått oppslag i media om "Oslos strandperler" som 

gjør at flere finner veien til Malmøya. Oslo Havn har i tillegg anlagt en populær badebrygge på 

Bekkelagsbadet, som gjør at enda flere har oppdaget Ormøya og Malmøya. Da våre veier er 

smale, og på grunn manglende parkeringsbestemmelser/etterlevelse av parkeringsbestemmelser, 

har dette medført svært dårlig fremkommelighet. Sommeren 2020 opplevde vi at det tok lang tid 

å komme seg inn og ut av Malmøya. Alle møteplasser var okkupert av feilparkerte biler og med 

et stort trykk av biler og gående inn og ut av øya ble det trafikk kork på Malmøya.  

 

Situasjonen nå er: 

• Det er kun ved påkjøring ved Malmøya broen at det er skiltet offentlig at dette er en 

"Parkering forbudt"-sone. Erfaring viser at folk ikke ser dette skiltet, og det er i alle fall 

ikke tilfredsstillende informasjon til trafikantene. Det er ikke skiltet med "Parkering 

forbudt" andre steder på øya. Resultatet er at folk på en utfartsdag gjerne parkerer hvor 

som helst langs veiene. 

• Det er ikke skiltet at møteplassene langs veiene på Malmøya er nettopp det – møteplasser, 

og ikke p-plasser. De skiltene med "M" som tidligere stod der har BYM tatt ned og forbyr 

oss å sette opp nye.  

Styret mener at situasjonen nå er uforsvarlig. Først og fremst fordi utrykningskjøretøy ikke vil 

kunne komme frem når turgåere parkerer helt vilkårlig langs veiene. Dette kan i verste fall 

utgjøre en fare for liv og helse, om det er trafikk kork og samtidig behov for utrykning fra politi, 

brann eller ambulanse. 

 

Arbeid med mulige tiltak 

Flere tiltak er mulig for å forbedre fremkommeligheten på øya. Bedre skilting er det mest 

nærliggende, og styret har ved en rekke anledninger og henvendelser forsøkt å utbedre dette. Selv 

om veiene på Malmøya er private, er de regulert som offentlige og da har ikke Malmøya Veilag 

tillatelse til å sette opp skilt. Vi har vært i kontakt med: 

• Bymiljøetaten (BYM) som ilegger bøter og som er skiltmyndighet. Kommunikasjonen 

med BYM har vært utilfredsstillende så langt, da BYM ikke har svart på våre 

henvendelser i 2020, og tidligere har gjort det klart at de selv ikke vil skilte, og forbyr 

Malmøya Veilag å skilte, med trussel om at kommunen da vil slutte å brøyte om 

vinteren. Oslo Kommune ved BYM henviser til Statens Vegvesen.  
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• Statens Vegvesen svarer at de ikke er rette instans for henvendelser om disse veiene. 

De sier samtidig at vi alltids kan sette opp private skilt. Vi er da tilbake til start.  

• Bydelsutvalget i Nordstrand bydel: ved deltagelse på møte med politikere og 

administrasjon har vi løftet det akutte problemet med parkering / trafikk på øya. BU-

politikerne tar dette på alvor og vil bringe saken inn for bystyret, som har ansvar for 

etatenes funksjon.  

• Brann- og redningsetaten: Vi er kjent med at BRE er bekymret for situasjonen med 

fremkommelighet. Vi har skrevet til dem, for å be dem ta affære, ettersom BYM så 

langt ikke hadde tatt tak i situasjonen.  

• I april 2021 er det oppnådd dialog med skiltansvarlig i Bymiljøetaten (BYM). De vil 

nå prøve å kartlegge hvorfor Møteplass-skiltene ble fjernet. Det er dialog om følgende 

tiltak:  

o Flytte soneskiltet som varsler parkering forbudt på hele øya fra broen til et mer 

synlig sted, slik at besøkende får med seg at det er parkering forbudt langs alle 

veier.  

o Få gjenetablert "M"-skilt på alle møteplasser langs veiene. Skiltstengene står 

fortsatt på flere steder.  

o BYM starter å håndheve parkeringsbestemmelsene mer intensivt enn i dag.  

• Bom ved påkjøring til øya: BYM er også blitt forespurt om det er mulig å sette opp 

bom ved påkjøring til øya, hvis situasjonen ikke skulle løse seg med tiltakene som er 

nevnt over. Etaten mener at det i utgangspunktet er fullt mulig for Malmøya Veilag å 

sette opp en bom, da veiene er private. En slik privatisering av veiene vil imidlertid 

medføre at Oslo Kommune stopper med vintervedlikeholdet på Malmøya. Dette er et 

svært omfattende tiltak som vil:  

o Kreve en konsekvensutredning, blant annet følger for alle aktører på øya (Solvik 

camping, osv) 

o Vil øke kostnadene til veilaget markant 

o Kunne medføre egne sikkerhetsutfordringer 

o Gjøre det nødvendig for utrykningskjøretøy med egne, oppdaterte tilganger til 

enhver tid 

o Kan bli møtt med betydelig kritikk og vil derfor måtte håndteres som en 

kommunikasjonsutfordring 

Oppsummert:  

Styret fortsetter å arbeide med denne utfordringen som Malmøyas største sikkerhetsutfordring p.t. 

Vi søker dialog med relevante etater i Oslo kommune for å sette i gang flere tiltak samtidig. Vi 

vil ikke anbefale at vi realitetsvurderer muligheten for å sette opp bom før alle andre tiltak er 

prøvd.  

 

Vi vil også oppfordre Malmøyas beboere om og varsle Oslo kommune om feilparkerte biler. 

Bruk også Bymeldingen for å varsle om dårlig fremkommelighet når og hvis det oppstår: 

https://www.bymelding.no / 

  

  

https://www.bymelding.no/
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3.9 ØKONOMI  

For 2020 budsjetterte Veilaget med et overskudd på kr 74 780. Kostnadene til vintervedlikehold 

ble noe under budsjettert mens vi brukte mer på asfaltering. Vi fikk imidlertid mer inn på 

«Innpåkjøp» noe som totalt sett endte vi da opp med et resultat på kr 100 401 som er kr 25 621 

bedre enn budsjett. 

Da vi sommeren 2020 har foretatt omfattende asfaltering er det for 2021 budsjettert med mindre 

midler til asfaltering mens vintervedlikeholdet er budsjettert som normalt. Det er budsjettert med 

200.000 for drenering av Korallveien. Det budsjetteres derfor med et underskudd på kr 16 100. Det 

er viktig at Veilaget har en solid kapitalbase for å stå rustet til eventuelle uforutsette hendelser på 

et gammelt veinett som opprinnelig var bygget for langt mindre trafikk.  

 

3.10 ANSVARSFORSIKRING FOR STYRET  
 

Årsmøtet har tidligere oppfordret styret i Veilaget til å tegne ansvarsforsikring. Dette er gjort for 

2021 til en kostnad på kr. 7 508 i årlig premie. 
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4 SAK 4: REGNSKAP FOR 2020 
 

MALMØYA VEILAG 2020 Regnskap       

  2020 2019 Avvik   
Budsjett 

2020 
Andel av 
budsjett 

Veiavgift 262 700 259 250 3 450   260 000 101 % 

Innpåkjøp 80 000 0 80 000   40 000 200 % 

SUM INNTEKTER 342 700 259 250 83 450   300 000 114 % 

Asfaltarbeider -146 038 -1 905 -144 133   -120 000 122 % 

Veivedlikehold, sommer 0 0 0   0 0 % 

Veivedlikehold, vinter -90 267 -148 156 57 889   -100 000 90 % 

Juridisk bistand 0 0 0   0 0 % 

Leie datasystem -2 602 -2 183 -420   -2 600 100 % 

Diverse kostnader -7 150 -7 500 350   -7 500 95 % 

Tap på krav 0 0 0   0 0 % 

SUM KOSTNADER -246 057 -159 744 -86 314   -230 100 107 % 

DRIFTSRESULTAT 96 643 99 507 -2 864   69 900 138 % 

Renteinntekter 3 768 5 326 -1 558   5 000 75 % 

Finansinntekt 0 0 0   0 0 % 

Rentekostnad 0 0 0   0 0 % 

Finanskostnad 0 0 0   0 0 % 

Gebyr bank -10 -126 116   -120 8 % 

SUM FINANSPOSTER 3 758 5 201 -1 442   4 880 77 % 

ÅRSRESULTAT 100 401 104 707 -4 306   74 780 134 % 

 

BALANSE         

  Per 31.12 Avvik mot 2019 

  2020 2019 i kr i % 

          

Kasse/Bank 947 695 866 510 81 185 9 % 

Debitorer 5 000 0 5 000 0 % 

Forskuddsbetalt 78 277 77 131 1 147 1 % 

SUM OMLØPSMIDLER 1 030 972 943 641 87 331 9 % 

SUM EIENDELER 1 030 972 943 641 87 331 9 % 

          

Passiva:         

Kapital pr. 01.01 928 371 823 664 104 707 13 % 

Årets resultat 100 401 104 707 -4 306 -4 % 

SUM EGENKAPITAL 1 028 772 928 371 100 401 11 % 

Leverandørgjeld 0 12 070 -12 070 -100 % 

Annen kortsiktig gjeld 1 000 3 200 -2 200 -69 % 

SUM KORTSIKTIG GJELD 1 000 15 270 -14 270 -93 % 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 029 772 943 641 86 131 9 % 
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5. Sak 5: FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2021 
         

Styrets forslag: 

 

Kontingenten for 2021 fastsettes til 1 000 kroner per boenhet/husstand.     

 

6. SAK 6: INNKOMNE FORSLAG 
Det er kommet inn 4 kommentarer/spørsmål angående trafikksituasjonen på Malmøya. 

Kommentarene inkluderer forslag om skilting, håndhevelse av parkeringsforbud og oppsetting av 

bom. Det refereres til kapittel 3.8 for en redegjørelse av hva styret har gjort i saken. Saken vil bli 

behandlet på Årsmøtet.  

 

7. SAK 7: BUDSJETT FOR 2021 
 

BUDSJETT 2021

MALMØYA VEILAG

Budsjett 

2021

Regnskap 

2020 i kr i %

Kontingent Veilaget, Husstander 270 000 262 700 7 300 3 %

Innpåkjøp vei 60 000 80 000 -20 000 -25 %

SUM INNTEKTER 330 000 342 700 -12 700 -4 %

Asfaltarbeider -30 000 -146 038 116 038 -79 %

Vanndrenering Korallveien -200 000 0 -200 000 0 %

Veivedlikehold, vinter -100 000 -90 267 -9 733 11 %

Regnskapsfører -10 000 0 -10 000 0 %

Leie datasystem -2 600 -2 602 2 0 %

Diverse kostnader -7 500 -7 150 -350 5 %

Tap på fordringer 0 0 0 0 %

SUM KOSTNADER -350 100 -246 057 -104 043 42 %

DRIFTSRESULTAT -20 100 96 643 -116 743 -121 %

Renteinntekter 4 000 3 768 232 6 %

Gebyr bank 0 -10 10 -100 %

SUM FINANSPOSTER 4 000 3 758 242 6 %

ÅRSRESULTAT -16 100 100 401 -116 501 -116 %

Endring fra 2020

 
 

  



 

 

 

10 

SAK 8: VALG AV STYRE, REVISOR OG VALGKOMITÉ 
 

Valgkomiteens forslag til styret i Malmøya Veilag 

 

Leder                   Aksel Hårstad (På valg-foreslås gjenvalgt)  

Kasserer              Arne Frøiland (På valg – nytt styremedlem)  

Styremedlem      Anne Cecile Kaltenborn (Ikke på valg) 

Styremedlem      Tharald Stray Laastad (Ikke på valg) 

Styremedlem      Øystein Evensen (Ikke på valg) 

Styremedlem      Alexander Gundersen (På valg – nytt styremedlem) 

Styremedlem      Tove Nordberg (Ikke på valg) 

 

 

Valgkomité – på valg 

Eivin Sundal – (Ikke på valg) 

Kjell Røynesdal - (Ikke på valg) 

Randi Garder – ny (På valg)  

 

Revisor (velges for 1 år) 

Jon Duus (foreslås gjenvalgt) 


