
 

 

STYRETS BERETNING FOR ELTONÅSEN VEL I 2012 

• Forrige Årsmøte ble holdt 28. mars 2012 

• Det er siden dette blitt avholdt åtte styremøter i 2012 / 2013, hvorav et var ekstraordinært 

(omtales for seg under punkt 3). Alle styremøtereferatene ligger ute på vellets hjemmeside - 

www.eltonasenvel.no   

• Av faste arrangementer ble ruskendugnaden holdt 9. mai og julegrantenningen holdt 2. 

desember. Folk er stort sett flinke til å stille opp på dugnad. Neste år skal vi få til grillkos på de 

ulike lekeplassene.  Kald, men stemningsfull julegrantenning med bålpanner, fakler og varm 

gløgg og saft. Mange møtte opp. Julenissen kom og delte ut godt over 100 godteposer.  

 

Oppsummering 

Det har vært et forholdsvis rolig år uten de store praktiske gjøremålene, med unntak av 

opprydning og utbedringsarbeid på lekeplassen i Lina Nordbys veg. Det ble da heller ikke av 

medlemmene i budsjettet for 2012 besluttet bruk av midler til bestemte formål dette året. 

Likevel, det er gjort flere forarbeider som bereder grunnen for flere gjøremål i 2013, så som 

oppsetting av infoskjerm på Rimi (punkt 2) og felling av trær i triangelet CGv, LNv og Øyungsveien 

(punkt 3). Økonomien for vellet må sies å være forholdsvis god. Balansen for 2011 var 303 584,-, 

mens den for 2012 ligger an til å bli cirka 298 000.- (ikke revidert). Styret har for øvrig erfart at 

nåværende vedtekter er uklare på flere punkter. Det er ønskelig å gå gjennom disse i 2013 med 

mål om at forslag til nye vedtekter legges frem for Årsmøtet 2014. Likeså å få på plass et «årshjul» 

for styret som synliggjør og gjør det lettere for styret hva som skal eller kan gjøres.  

 

AD UTVALGTE SAKER: 

1. Lekeplasser: Det er per dags to lekeplasser som er prioritert mht. rehabilitering og 

oppgradering. Det er lekeplassene i Lina Nordbys veg og Dora Sindings veg:   

 

a. Lina Nordbys veg. Plassen har forfalt og grodd igjen de siste årene. Det er behov 

for en totalrehabilitering av plassen. I løpet av våren 2012 ble det utført rydde- og 

utbedringsarbeid av lekeplass med legging av tilhørende adkomstvei. Dette ble 

igangsatt av og utbetalt til eksternt foretak uten å bli styrebehandlet. Saken har 

vært gjenstand for ekstraordinær styrebehandling 17/9 (se eget referat). Det er i 

januar 2013 sendt søknad til OSL-fondet om midler til videre arbeid med plassen. 

Endelig planlegging og ferdigstilling av plassen forventes gjennomført i 2013.  

 



 

 

b. Dora Sindingsveg 20.  En del arbeider ble gjort i 2011. Det er fra kommunen i 2012 

tildelt 30 000.- Disse midlene overføres til 2013 for videre arbeid og ferdigstilling. 

 

2. Infoskjerm på Rimi. Det ønskes en bedre profilering av velforeningen og styrets arbeid. Vi 

har fått lov av ICA å sette opp flatskjerm for dette formål. Tanken er at også andre lag og 

foreninger skal kunne profilere seg. Teknisk løsning er under utredning. Vil trolig være på 

plass i løpet av et par måneder.  

 

3. Trefelling i triangelet CGv, LNv og Øyungsveien. Det har vært en prosess på å få felt trær i 

dette triangelet, inkludert flere befaringer. Målet er å få åpnet for utsikt og sol for 

beboere i Lina Nordbys veg og enden av Cathinka Guldbergs veg, samt gjenetablere 

gangsti mellom gangvei og Holter barnehage. Kommunen har delegert ansvaret til styret i 

Eltonåsen vel. Dette er av et omfang som hverken styret eller nærliggende beboere er i 

stand til å utføre selv. Styret har nylig inngått skriftlig avtale med gårdbruker Ole 

Rødningsby som har egnet utstyr for formålet.  

 

4. Søknader om midler. Det er som nevnt søkt om midler til lekeplassen i LN veg. I samme 

søknad til OSL-fondet, ble det i samarbeid med Eltonåsen skole og FAU, søkt om midler til 

lysmaster til flerbruksbanen ved skolen. Svar ventes i begynnelsen av mars. Styret 

vurderer å engasjere seg i samarbeid med HIF og andre for å få på plass egen lysløype ved 

Eltonåsen. Lysløypa i Åsgreina skal legges ned og flyttes til Røtterudmoen.  

 

5. Ny logo. Birgitte Thomsen har utformet en logo for velforeningen. Denne er nesten klar. 

Vil bli brukt i profileringen av velforeningen, blant annet på nettsiden og infoskjermen på 

Rimi. Takk til Birgitte!  

 

 

26. februar 2013 

Thorbjørn Refsum 

Styret for Eltonåsen Vel 

Leder 

 

 

 

 

 


