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Styret har siden årsmøtet i 2017 hatt årlige styremøter, og ellers kontakt eter behov via e-mail
ifm. enkelte saker.
Det mest gledelige saken vi fikk i havn i fjor var at vi kom til enighet med grunneiere av
Sildeviksveien inkl. Sarpsborg Kommune og Miljødirektoratet om retten til bruk av
Sildeviksveien i all fremtid! Avtalen er nå signert og tinglyst. Vi kan nå si at vi har kommet i
mål med det tidligere hytteeiere langs veien startet i 1945.
Veien er fortsatt i bra stand, men det vil være behov for ytterligere asfaltering av resterende
deler av veien enn det som sist ble asfaltert i fremtiden.
Det er også andre usikkerheter som styret holder under oppsikt;
1. utvasking av veien i Sildevika; her måtte vi stabilisere veikant med stein mot stranda i
høst pga utvasking av veien. Styret vil jobbe videre med permanente tiltak.
2. utvasking under veien i bunn av bakke mot Sildevika (ved Skjønvik). Dette har vært
slik en stund, og vi har ikke sett noen forandringer.
Skilt med maks aksellast som ble stjålet i 2016 er i skrivende stund blitt satt opp igjen.
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.
Dugnad i 2017/2018 hadde god deltakelse hvor vi prøvde en ny vri ved at alle deltok i sin
rode.
Etter positive tilbakemeldinger fra tidligere år så gjør vi det samme i år og vi håper på like
god deltakelse.
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