
 

STYRETS BERETNING FOR ELTONÅSEN VEL I 2013 

 
• Forrige Årsmøte ble holdt 27. februar 2013 

• Det er siden dette blitt avholdt åtte styremøter i 2013 / 2014. Alle styremøtereferatene ligger 

ute på vellets hjemmeside - www.eltonasenvel.no   

 

Oppsummering 

Av faste arrangementer ble Ruskendugnaden holdt 4. mai og julegrantenningen 1. desember. 

Utenom disse har det viktigste i 2013 vært videreføring av rehabiliterings- og 

oppgraderingsarbeidene i LNv og DSv. Første felt av trær i triangelet CGv, LNv og Øyungsveien er 

også tatt. Den 21. november ble det holdt eget medlemsmøte på Eltonåsen skole. Vellet har fått 

egen facebookside – www.fb.com/eltonasenvel. Det er også opprettet egne facebook-grupper for 

DSv og LNv. De andre veiene i vellet oppfordres til også å etablere slike. Styret var kommet langt i 

prosessen med å få på plass info-Tv i servicebygget, men før sommeren fikk en et noe 

overraskende avslag fra Ica Eiendom. Styret ønsker ikke å gi seg med dette og vil ta opp saken 

igjen i 2014.  

 

Økonomien for vellet må sies å være god fortsatt. Balansen for 2013 var 272 953,-, mens den for 

2012 og 2011 var henholdsvis 298 090.- og 303 584,-. En viss svekkelse har det vært, noe som kan 

tilskrives lavere provisjon fra Tveco og budsjettert bruk av midler for lekeplassformål.  

AD UTVALGTE SAKER: 

1. Formaliteter.  

a. I vellets vedtekter står det at foreningen er medlem av Norges Velforbund. Denne 

organisasjonen eksisterer ikke lenger. Etter en periode uten noen form for 

medlemskap er nå velforeningen meldt inn i Vellenes fellesorganisasjon.  

b. Velforeningen har nå også fått eget organisasjonsnummer og er registrert i 

frivillighetsregisteret. Dette åpner blant annet for å kunne søke om tilskudd, bla via 

www.tilskuddsportalen.no.  

c. Styrets kasserer fratrådte styret i oktober 2013. I praksis har styret vært uten 

kasserer i 2013. Leder tok over forefallende oppgaver ut året.  

d. Styret har laget forslag til årshjul som vil bli lagt frem for årsmøtet 2014. Formålet 

med årshjulet er å strukturere styrets arbeid og gjøre det mer oversiktlig.    

 

2. Lekeplasser. Det ble for tre av lekeplassene (a, b og c) satt opp budsjetter, basert på 

tilskudd fra kommunen og vellets midler (midler utløst av tilskudd, rehabiliteringsmidler 

samt handlingsregelrammen vedtatt på årsmøtet 2013). Senere på året ble forespørsel om 

ny huske i Willy Moes veg innvilget, fortsatt innenfor vedtatte handlingsregel. I valget 



mellom ulike huskekvaliteter, gikk styret inn for kjøp av tre vedlikeholdsfrie 

aluminiumshusker, samt gummimatteunderlag for disse.  

 

a. F. E. Stabells veg. Jord- og gummimatteunderlag er lagt på plass under 

huskestativet. Budsjett: 17 000.- / Brukt: 14 467.- Ønske om flere lekeapparater.  

b. Lina Nordbys veg. I 2012 ble rydde- og utbedringsarbeid igangsatt, blant annet 

med legging av tilhørende adkomstvei. I 2013 ble jordlass lagt ut og huske satt opp. 

Innkjøpt gummimatteunderlag legges våren 2014. Øvrig planlagt arbeid, deriblant 

utegrillplass, er blitt utsatt til 2014. I tillegg kommer klatrestativ, basert på midler i 

fra Gjensidigestiftelsen. Justert budsjett: 30 000.- / Brukt: 27 765.-. Noe ekstra 

midler i 2014 bør påregnes.  

c. Dora Sindings veg.  Arbeidene tok til i 2011. I 2012 ble tilskudd på 30 000.- fra 

kommunen innvilget, øremerket for denne plassen. Disse midlene ble overført til 

2013. I 2013 ble planeringsarbeid utført og huske satt opp. Innkjøpt 

gummimatteunderlag legges våren 2014. Øvrig planlagt arbeid, deriblant 

utegrillplass, ble utsatt til 2014. Justert budsjett: 53 000.- / Brukt: 42 640.-. Noe 

ekstra midler i 2014 bør påregnes.  

d. Willy Moes veg. Ved valg av husker og gummimatteunderlag til LNv og DSv gikk en 

også inn for kjøp av ny huske i Willy Moes veg, mot at bearbeiding av underlag blir 

gjort på dugnad. Vil bli satt opp våren 2014. Brukt: 25 265,-  

 

3. Trefelling i triangelet CGv, LNv og Øyungsveien. Første felt i nord ble, i henhold til skriftlig 

avtale med gårdbruker Ole Rødningsby, tatt på ettervinteren 2013. I juni ble feltet ryddet 

på dugnad. På grunn av mild vinter og manglende tele i bakken har det ikke vært mulig å 

fjerne kvisthaugene, ei heller å fortsette trefellingen videre mot sør. Utsatt til vinteren 

2014/2015.   

 

4. Søknader om midler. For året 2013 ble det fra kommunen gitt tilskudd til lekeplassene på 

26 000.- Høsten 2013 ble det også søkt i Gjensidigefondet om klatrestativ til lekeplassen i 

Lina Nordbys veg. Det ble innvilget 40 000,- som først vil bli brukt i 2014. I 2014 vil det bli 

søkt om tilskudd fra Nannestad kommune til ny lekeplass i Elise Kolstads veg. Det vil også 

kunne bli søkt i fond om midler til flere lekeapparater på eksisterende lekeplasser, men 

dette vil bero på beboernes egne initiativ i samarbeid med styret.  

 

5. Medlemsmøte 21. november  

Møtet ble holdt i auditoriet på Eltonåsen skole. Temaer for møtet var den nye 

kommuneplanen, tidsaktuelle reguleringsplaner, trafikksikkerhet og flystøy. Rune 

Storstein og Kai Krog Halse kom fra kommunen og orienterte. Stort engasjement. Ingen 

spesielle nyheter annet enn at Trygg skolevei skal ha spesiell fokus på Eltonåsen skole i 

2014. Det vil bli nedsatt en egen arbeidsgruppe, forankret i styret, som vil arbeide med 

dette og andre trafikksikkerhetstema.  

 

18. mars 2014  

Thorbjørn Refsum 

Styret for Eltonåsen Vel 

Leder 


