
  
 
Styrets årsberetning for 2015 
Forrige årsmøte ble holdt 02.mars 2015. 
Det er siden dette blitt avholdt åtte styremøter i 2015/2016. Styremøtereferatene ligger ute på 
hjemmesiden - www.eltonasenvel.no 
 
Oppsummering 
Av faste arrangementer ble «Rusken» dugnaden holdt 4. mai, og julegrantenningen 29. november. 
Utenom disse har det viktigste i 2015 vært: 
 
Lina Nordbysvei:  
Det er avrettet rundt stativet med jord, fallmatter er lagt ut og det er anlagt gress. Det er kuttet ned 
en hel del med trør som har grodd på lekeplassen, og som har skygget for beboerne rundt plassen.  
Det er satt inn ny stor benk på 3m med sitteplasser. 
Det er montert/bygget benk på plassen med motorsag i store tømmerstokker. 
Det er satt inn kumring for bålplass, og det er også montert grillrist som passer kumringen. 
 
Cathinka Guldbergs veg:  
Det er satt inn ny stor benk på 3m med sitteplasser. 
 
Dora Sindings veg:  
Det er satt inn kumring for bålplass, og det er også montert grillrist som passer kumringen. 
Jord som ble lagt ut i hauger i 2014 er dratt ut, og det er sodd i gress. 
Det er montert/bygget benk på plassen med motorsag i store tømmerstokker (mye brukt av 
barnehagen) 
 
Elise Kolstads veg:  
Det er montert huskestativ, dette ble det gravet hull til med maskin. 
Det er lagt ut fallmatter i gummi under huske. 
Det er blitt anlagt gress, og det er også lagt ut noen heller bort til ny stor benk på 3m med 
sitteplasser.  
Det er også her satt inn kumring for bålplass, og det er også montert grillrist som passer kumringen 
 
Willy Moes vei:  
Her er det montert grillrist som passer kumringen som har vært der fra før, den er hele 1meter i 
diameter. 
Det er satt inn ny stor benk på 3m med sitteplasser. (Denne er spesielt brukt av barnehagene) 
 
F.E. Stabells veg: 
Det er satt inn kumring for bålplass, og det er også montert grillrist som passer kumringen. 
 
GENERELT: 
Det er satt ut 4stk sittebenker: 

- En i svingen i F.E. Stabells veg 
- En i Elise Kolstads veg/Ludvig Brustads veg 
- En i svingen nederst på feltet der juletreet står 
- En ved siden av fortauet ned til Holter Barnehage 

(Disse benkene har vi også fått gode tilbakemeldinger på, og de er hyppig i bruk) 
 



  
 
Det er blitt dokumentert alle lyktestolper som er defekte og som er på vei til, eller allerede er grodd 
inn i buskas. Det er oversendt kommunen en lang liste over disse stolpene, og det er også 
dokumentert av veller med godt over 100 bilder. 
 
Det har vært sendt flere innspill til kommunen angående trafikksikkerhet i forbindelse med bygging 
av ny kiwi og endring/ombygging av ny innkjøring til feltet. 
 
Det ble på høsten satt i gang en kamp mot brunsnegler som har blitt ett økende problem de siste 
årene her på Eltonåsen. Dette kom vi i gnag med litt sent, så brunsneglene kom seg unna føre 
vinteren, men det ble oppretter en facebookside om saken, kommunen ble involvert, og de uten 
facebook fikk mulighet til å melde engasjement på SMS til nummer vellet opprettet. 
Her så vi at engasjementet var utrolig stort, og vi vil starte opp en runde med brunsneglebekjempelse 
så snart de dukker opp på våren i 2016. 
 
 
 
Tanker for 2016: 

- Skilt med gateoversikt nederst på feltet (Dette ble utsatt i 2015 ettersom kommunen skal 
bygge om innkjøringen til feltet) 

- Velarrangement med gilling for beboerne (Er tenkt i mai/juni) 
- Fest for vellets medlemmer på Lyngås (Styret arrangerer, og medlemmene betaler for 

inngang) 
- Skogopprydding: 

Vellet prøver å få kommunen til å rydde skog og kratt rundt lyktestolpene på feltet 
Vellet ser på muligheten for å leie en dieseldrevet fliskutter for å fjerne kratt generelt.  

- Brunsnegler: 
Som nevnt tidligere her så skal det virkelig satses på å få gjort noe med dette problemet som 
har vokst fra år til år 

- Info-TV: 
Det skal ses på løsning for montering av info-TV på Coop Extra og eventuelt Kiwi 
Her skal lag og foreninger i nærområdet få mulighet til å ha promotere seg. 

- Det er bestilt refleksbånd til vellets medlemmer som blir levert ut på arrangementer og ved 
butikkene. 

 
 
Vellet har gått for løsning levert av vellenes fellesorganisasjon: (en plattform for alt) 

- Ny hjemmesideløsning 
- Medlemsregister slik at det skal bli lettere å holde oversikt over hvem som til enhver tid er 

medlem, samt mulighet for KID-nummer ved betalinger av kontingent. 
 
 
Oppsummering av året blir at vi har fått utført mye arbeid på feltet, og det har vært en utrolig god 
dugnadsinnsats. Håper den opprettholdes i 2016 også! 
 
 
 
Frode Kristoffer Tronrud 
Styreleder for Eltonåsen vel 
Holter 09.02.2016 


