Vedlegg 6.
Årsrapport fra Miljøkomiteen.
Året 2021 har vært et forholdsvis aktivt år når det gjelder befaringer og felling av trær på fellesområdene på
Langebåt.
I mai fikk vi en henvendelse fra tomteeiere i Sandbuktveien, som ønsket et tre felt grunnet utsikt. Treet var på
tomten til et medlem og jeg tok kontakt med tomteeier som ga tillatelse til fjerning av treet. Dette var som
sagt ikke på fellesområde og ble derved ikke belastet vellet.
I juni ble Solvik bestilt inn med flishugger til Godthullia for opphugging av greiner etter en dugnad året før.
Videre ble det søkt om fjerning av 6 store trær som sto på fellesareal i Tiurliveien. Disse ble felt og kvist ble
malt opp (utført av Solvik).
Videre ble det fra styret ønsket et tilbud på leie av flishogger til Vellet. Tilbud ble innhentet og oversendt
styret. Etter drøfting ble det bestemt at dette ble for dyrt og at man skulle benytte Solvik til denne type arbeid
fortsatt.
Etter flere henvendelser fra medlemmer ble styret med på befaring på fellesområdet bak Velhuset. Her hadde
det gjennom mange år grodd igjen slik at flere tomter hadde mistet utsikten. Man ble enig om å ta et skikkelig
løft på området og Solvik ble deretter med miljøkomiteen på befaring. Avtale om hugst og rydding ble gjort og
lovet utført etter ferien. Arbeidet er utført og flere positive tilbakemeldinger har kommet. (Miljøkomiteen har
bedt og ber hytteeierne bak Velhuset om at de i fremtiden prøver å holde veksten på denne tomta nede, på
dugnad for å spare kostnader).
Ny henvendelse og befaring i Godthullia ble utført over ferien. Det var ønsket felling av to trær som sjenerte
utsikten. Undertegnede godkjente felling og fjerning av trærne, med da på medlemmets bekostning, noe som
ble akseptert.
I august ble miljøkomiteen kalt ut på befaring for å sjekke høye trær under linjenettet i Tiurliveien. Det ble
observert at enkelte trær hadde vokst opp i nettet og jeg tok da kontakt med el.leverandør. Der fikk vi oppgitt
at dette ikke var noe farlig og at vi kunne ta bilder av dette, samt merke av på kart og sende inn, så skulle de se
om det var grunn til befaring. Ble da enig med styret at dette ikke var miljøkomiteen/styrets oppgave og heller
ikke vellets ansvar.
Til slutt en sak som har rystet meg som medlem av miljøutvalget i 2021:
I desember fikk undertegnede en henvendelse fra styret v/formannen om hvorvidt jeg hadde gitt
fellingstillatelse på en stor bjørk øverst i Myrabakken v/nr. 20. Miljøkomiteen har ikke gitt tillatelse til felling av
dette treet og her har et av våre medlemmer bedrevet selvtekt. (Vi vet hvem, i og med at veden ligger på
personens tomt). Året før (2020) fikk miljøkomiteen en henvendelse fra denne personen og han ønsket en
befaring og tillatelse til felling av en stor bjørk på fellesområdet der oppe. Jeg reiste opp til stedet sammen
med medlemmet for besiktigelse, og fikk da se at treet hverken var til sjenanse for sol eller utsikt. Spurte så
hvorfor han ønsket det fjernet hvoretter ha sa at han trengte ved. Jeg presiserte da at dette ikke ble godkjent
felling. Allikevel ble treet kappet ned og kuttet opp. Greinene ble lagt igjen, med er nå samlet i en haug lenger
inn på myra. Miljøkomiteen mener at denne type adferd ikke skal skje og at en reaksjon fra vellet/styret bør
komme.
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