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Styret har i inneværende periode hatt følgende sammensetning: 
 
 LEDER:   Per Martin Eriksen 
 SEKRETÆR:   Ketil Opstad 
 KASSERER:  Gunhild Nilsen 
 STYREMEDL: Bjørn Harald Christensen 
    Odd Reidar Prangerød 
 REVISOR:  Martin Høst 
 
Styret har siden årsmøtet i 2019 hatt årlige styremøter, og ellers kontakt etter behov via e-mail 
ifm. enkelte saker. 
 
Veien er fortsatt i bra stand, men det har dukket opp behov for reparasjon noen steder; bla. 
tidlig i Sildeviksveien (hvor det i dag er ett lite søkk i veien), og i Sildevika (hvor vi har 
reparert veiskulder ned mot stranda).  
 
Den største jobben Styret har hatt i inneværende periode har vært å planlegge og reparere 
veiskulder/ forstøtningsmur mot stranda i Sildevika. Dette har vi snakket om i flere år og når 
deler av veien forsvant i fjor så måtte noe gjøres. Det ble søkt om tillatelse til Sarpsborg 
kommune og vi søkte også om midler til dette. Vi fikk godkjent tillatelse og tilkjent Kr 30.000 
fra Sarpsborg kommune. Jobben ble gjennomført i vår, med stor egeninnsats fra Styret. Vi 
håper nå at dette holder i mange år. 
 
Utover dette så har Styret gått flere befaringer langs veien og vi ser at det snart vil være behov 
for asfaltering av deler av veien om noen år. 
 

 
Vi vil igjen minne alle medlemmene om begrensninger som gjelder vår vei og at det er 
20km/t som er maks hastighet. Det er mange som kjører for fort. Si ifra til alle som bruker 
hytta! 
 
Dugnad i 2020 og 2021 hadde veldig god deltakelse.  I de siste 4 år så har vi prøvd en ny vri 
ved at alle deltok i sin rode.  
 
Dette ser ut til å funke bra, og ser ut til å ha blitt en ny tradisjon😊😊. 
. 
 
Ketil Opstad 
(sign) 
sekretær 
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