
                                            

 

 

BEKKESTUA 09.12.2018 

 

TIL BIDRAGSYTERE I DUGNADEN FOR SKALLUMDAMMEN. 

Det er på tide at vi i Skallumdammens Venner  (SDV) komme med en oppsummering/status om 

hva vi har gjort og om planer fremover.  

SDV er i god form, og det takket være interesse og støtte i fra mange hold. Vi får god aksept for 

jobben vi gjør ved å koordinere kronerullingen, planlegge rehabiliteringen og utføre praktiske 

dugnader. 70 enkeltbidrag er bra, men ikke nok! 

Vi har pr i dag ikke nok penger til å maskingrave dammen, som er estimert til ca. kr 230.000 

 SDV trenger flere bidrag i kronerullingen - store som små beløp imøtekommes! Vi kan forstå at 

flere sitter på gjerdet.  

Vi foreslår at dere bidragsytere med store beløp (kr 5.000 og oppover) sender oss en melding på 

beløpet som dere vil bidra med! 

Innbetalingen skjer når SDV har en skriftlig plan og tidspunkt for gravejobben. Tillatelser 

foreligger for å starte graving er gitt av grunneier og Bærum kommune . 

 

SDV ønsker alle en fin juletid. 

  

 ØKONOMI  2018 PR. 05.12.2018 (alle beløp i NOK)  

På konto PR 01.01.2018    56.550   

INNTEKTER                                                                                                                                                                                                     
Bærum kommunes  bidrag for søppelrydding av turstier på Skallum 17.000 

Enkeltbidrag (30 personer) inkl. Bærum Natur og Friluftsråd 15.324 

Sum totalt på konto 88.874  

UTGIFTER  

Ryddeutstyr + div. 2.325 

Skrivesaker 500 

Nettside og domenenavn 778 

Sum 3.603 

Bidrag innmeldt i 2018 av Vestre Stabekk vel 15.000 

Bidrag innmeldt i 2018 av Bekkestua vel 10.000 

Bidrag innmeldt i 2018 av sameiet Skallumhagen (52-58)                   20.000   

Sum tilgjengelige midler for å rehabilitere dammen 133.874  



                                                                          

                                             

HVA SKJEDDE I 2018! 

Februar: BK ved Natur og Idrett rehabiliterer bekkeløpet frem til Skallumdammen. 

Søknader til etablering av stiftelsen skrives. 

Mars: SDV blir en forening med to personer i styret. Formålet å få Skallumdammen med 

område tilbake i god stand, samt jobbe for en langsiktig forvaltning. Alt basert på 

frivillighet og dugnader. 

Juni: Praktisk dugnad to kvelder i og rundt dammen, 11 kvinner og menn stilte sporty opp. 

Dette året har dammen klart seg rimelig bra – til tross for enlang tørkeperiode! 

Medvirkende årsak er trolig tidligere rydding i dammen, som opptak av bunngress - og 

jippi!! for antall ender i sommer! 

Bærum Elveforum gir 5.000 til kjøp av motorsag og ryddeutstyr. 

September: Det siste av seks gravefirmaer befarer jobben med å grave opp slam fra 

dammen. Det er flere måter å gjøre jobben på. Forskjellig priser gjør at dette må det 

jobbes videre med. I tillegg må gravefirmaet ha en lidenskap for oppdraget!                           

De fleste anbefaler at dette gjøres i den kalde årstiden.  

BK ved Natur og Idrett ber SDV om å få utført en miljøkartlegging av Skallumdammen. 

Dette er planlagt utført av firmaet Naturrestaurering våren 2019.  Det er positivt at det blir 

kartlagt, men dette forsinker trolig prosjektet! 

 Maskingravingen kan nå bli vinteren 2019-2020. Hele bekkeløpet blir trolig ferdig i 

2020) 

Oktober: SDV får egen bedriftskonto i Sparebank 1 Østlandet konto nr. 1822.82.94167,    

VIPPS 535948, egen nettside skallumdammen.com og logo. Vi tar en kaffekos ved 

dammen i flott høstvær! 

Desember: Vi fortsetter som alltid å informere og samle inn penger, kanskje kommer 

julenissen! 

 

PLAN FOR 2019 

Mars årsmøte i SDV.   

Tidlig vår: Dugnad med trefelling og rydding rundt dammen 

Vår: Miljøkartlegging 

Hele året: Kronerulling for å få penger til opprydding i dammen vinteren 2019/2020. 


