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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

 
Eiksmarka Vel er en av Norges eldste og største velforeninger og uttalelsene 

våre har betydning. 

 
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 

gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 
 

Medlemskap er dels pliktig iht. kjøpe- eller leiekontrakt. For øvrige beboere i 

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

Vel arbeidet er basert på frivillig innsats. Medlemskontingenten går bl.a. til: 
 

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 

mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 
• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 

• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 

Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 

Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
 

 
 

 
 
 

Følg oss! 

www.eiksmarkavel.no 

E-post: post@eiksmarka.no 

Facebook - @eiksmarka_vel 

Instagram - #eiksmarka 

http://www.eiksmarkavel.no/
http://www.eiksmarkavel.no/
mailto:post@eiksmarka.no
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KONTAKTINFO

Eiksmarka Vel 2017- 2018 
Org.nr. 975 489 159 

 

Styret 
Karina Langseth, styreleder Syd-Fossum 

43 

Mob. 91754017  

 

Hans Henrik Thaulow, nestleder 

Konglefaret 24 

Tlf. 67 14 09 79 eller Mob. 411 80 097 

 

Jørgen Andreassen, styremedlem 

Konglefaret 19 

Mob. 481 06 199 

 

Elen Gjevik, styremedlem 

Snaret 1A 

Mob. 902 54 019 

 

Jens Haugen, styremedlem 

Kalderaveien 5 

Mob. 911 13 014 

 

Lasse Aarønæs, Styremedlem 

Fossumhavene 70 

Mob. 416 27 741 

 

Anders Bergesen, varamedlem 

Eiksveien 50 

Mob. 926 94 713 

 

Marit Kringstad, varamedlem 

Lauritz Sands vei 22D 

Mob. 959 48 884 

 

Helle Thorsen 

Eiksveien 41A 

Mob. 410 21 014 

 

Kontaktinformasjon 
Besøksadresse   

Niels Leuchs vei 40 

1359 Eiksmarka 

 

Postadresse 

PB 119 

1331 Østerås 

 

Telefon og e-post 

Tlf. 911 95 889 (Mandag 18-20) 

post@eiksmarkavel.no 

 

Eiksmarka Tomtesameie 2017-2018 
Org.nr. 987 004 886 

 

Styret
Iver Skrefsrud, styreleder  

Mob. 959 90 968  

 

Hans Henrik Thaulow, nestleder 

Tlf. 67 14 09 79 eller Mob. 411 80 097 

 

Harald Moe, styremedlem 

Mob. 976b43 570 

 

Maya Kollevold, styremedlem 

Mob. 481 93 509 

 

Dagrunn Vaagland, styremedlem 

Mob 957 05 536 

 

 

 

Kontaktinformasjon
Besøksadresse   

Niels Leuchs vei 40 

1359 Eiksmarka 

 

Postadresse 

PB 16 

1331 Østerås 

 

E-post 

eiksmarka.tomtesameie@gmail.no 

 

 

 

Regnskapsfirma
Abaci AS 

Regnskapsfører: Ole Fegth 

Besøksadresse 

Grini Næringspark 1 

1361 Østerås 

Telefon og e-post 

Tlf. 67 14 10 30 

Epost: ole@abaci.no 

 

 

 

Leie av Vellokalet
Adresse  

Niels Leuchs vei 40 

1359 Eiksmarka 

Utleieansvarlig 

Anders Bergesen 

E-post leie@eiksmarkavel.no 

  

LEDER 
Av Karina Langseth, styreleder i Eiksmarka vel

http://www.eiksmarkavel.no/
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Kjære alle sammen 
 

Nå har vi endelig, lagt en flott vinter bak 
oss. Våren var et faktum, og plutselig 

var det full sommer.  
 

Historien vår 
Dette nummeret av Vel-nytt inneholder 
tre fine artikler med historier fra vårt 

nærområde. De handler om Arnfinn 
Sterner og hans familie som har jobbet 

for Løvenskiold i 100 år, om en historisk 
vandring på Fossum og om hvor 
Eiksmarka og Niels Leuchs vei fikk sine 

navn fra. Jeg gleder meg alltid til å lese 
disse artiklene fordi historiene er fortalt 

av «Eiksmarkinger» som kommer fra 
familier som har bodd på Eiksmarka i 
mange generasjoner. Det føles nært, det 

det gir perspektiv og en viss stolthet og 
ydmykhet. Les dem; og når du vandrer 

rundt, se for deg hva du nå vet.  
Er det andre der ute som vil dele sin 
historie her i Vel-nytt? Kontakt oss 

gjerne via epost. 
 

Eiksmarka Vel mer enn Eiksmarka 
Eiksmarka Vel består av flere områder 
som Fossum, Grini, Lijordet og deler 

Øvrevoll og Østerås. Vi starter en 
artikkelserie med presentasjon av 

områdene i dette Vel-nytt. Les og bli 
kjent med Fossumterrasse. 
 

Fossum Idrettsforening - 100 år 
En av de historiske artiklene er 

«Historisk vandring på Fossum». FIF 
arrangerte denne vandringen ifm. deres 
markering av 100-års jubileet. Det er 

mange andre arrangementer som FIF har 
planlagt i år og du oppfordres til å følge 

med på FIF og Eiksmarka Vel sine 
Facebook sider. Selveste bursdagen vil 

feires 30. august 2018. 

 
Vårryddeaksjonen 

Her er det bare å beklage!!!!!!! 
Årets vårryddeaksjon ble et mareritt for 

først og fremst alle som bor i vellets 
område. Vår samarbeidspartner Renova 

hadde rett og slett helt vann over hodet 
og sagt ja til mange vel om å hente 
hageavfall. Det hjalp ikke stort når 

snøsmeltingen lot vente på seg, og på 
oppfordring fra flere, ble starten utsatt 

med 1 uke slik at Renova hadde i 
realiteten 2 uker til rådighet før 17. mai. 
Dette lot seg selvsagt ikke gjøre med det 

resultat at siste hageavfall ble hentet 
over 1 måned etter fristen. Vi i styret 

gjorde alt vi kunne og vi vil takke for 
innspill og mest av alt tålmodighet. Vi 
skal evaluere opplegget til høsten. 

 
Årsmøter 

Med våren kom årsmøtene i mars. 
Eiksmarka Vel og Eiksmarka 
Tomtesameie holdt sine møter. Vi har 

mange medlemmer, men dessverre er 
det få som møter opp. Vi skulle gjerne 

sett flere. Du kan lese protokollene fra 
årsmøtene inn i bladet og forhåpentligvis 
la deg inspirerer til å delta neste år. 

 
Mange aktiviteter 

August blir full av aktiviteter: Åpning av 
det nye senteret, HEI festivalen og FIFs 
100-årsdag. Se vår aktivitetskalender og 

meld fra om du har noe. 
 

En STOR takk 
Til slutt vil jeg takke elever ved Østerås 
ungdomsskole som melder seg til arbeid 

til dere som skriver på Facebook om alt 
mellom himmel og jord og til styret som 

gjør en flott inn

Ha en fin sommerferie      hilsen Karina Langseth, styreleder 

 
 

HUNDRE ÅR FOR LØVENSKIOLD 

Tekst: Elen Gjevik Foto: Erlend Nagelhus 
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Arnfinn Sterner i oppkjørselen til Dæhli.  I dag er gården fraflyttet og trenger 

omfattende oppussing. «Et trist syn», sier Arnfinn.  

 

Da Arnfinn Sterner i 2016 gikk av med 

pensjon fra arbeidet ved sentrallageret 

på Fossum Bruk hadde familien Sterner 

stått på lønningslista hos Løvenskiold i 

100 år. Det blir spennende lokalhistorie 

av slikt.  

Fra Stockholm til Dæhli 

Historien om familien Sterner og 

Løvenskiold starter i den svenske 

hovedstaden. Året er 1916. Bestefaren til 

Arnfinn, Alexius, livnærer seg som kusk 

på hestesporvogn. Men første 

verdenskrig raser, det er storstreik og 

harde tider for arbeidsfolk. Alexius har 

også kone, Hilda Maria, og 4 barn å fø 

på. I Stockholm er på den tiden også 

godseier Harald Løvenskiold. Han har 

stor interesse for hest og vil gjerne 

bygge opp et eget stutteri hjemme i 

Norge. Han er på utkikk etter folk som 

kan drive avl og oppdrett av hest.  

Slik kom familien Sterner i 1916 til 

Dæhli stutteri i Ankerveien på Fossum, 

forteller Arnfinn. Alexius begynner i 

arbeid ved stutteriet, de 4 barna 

begynner etter hvert på Fossum skole. I 

1933 åpner Øvrevoll galoppbane og en 

av initiativtagerne er Harald Løvenskiold.  

 

 

Dæhli blir fra 1935 treningsstall for 

galoppbanen. 

Alexius får nå nytt arbeid som 

melkekjører for Listufjøset. Det store 

http://www.eiksmarkavel.no/
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fjøset i Listuveien huset over 100 

melkekyr, og her ble det drevet storstilt  

melkeproduksjon. Det var ikke salg av 

melk i butikk den gang, og med hest og 

vogn leverte Alexius melk til husstander i 

Oslo vest og på Bygdø til han gikk av 

med pensjon like etter krigen. Listufjøset 

var i drift helt fram til 1967. Arnfinn 

husker lyden når alle melkemaskinene 

ble satt i gang, den kunne høres helt 

bort til Dæhli.  

Sagbruk og skogsarbeid  

Etter skolegang på Fossum begynte også 

faren til Arnfinn, Arthur Emanuel, i 

arbeid for Løvenskiold. Først som 

sagbruksarbeider på Gamle Fossum bruk 

ved Hammerdammen, senere som 

skogsarbeider. Han arbeidet skogen ved 

Skytterkollen og nord for Østenvann. I 

ukedagene bodde han ofte på 

Eiksbakkhytta, i helgene kommer han 

hjem til Dæhli. Faren trivdes med 

skogsarbeid. Det var et friere liv enn på 

sagbruket. Det var med tungt hjerte han 

på grunn av helsa måtte gi seg i skogen 

og gå tilbake til på sagbruket. 

På en sammenkomst på Verket, 

arbeiderboligen til det tidligere Grini 

teglverk ved Grinidammen, under krigen 

møtte Arthur mor til Arnfinn, Gunvor. 

Hun var fra Tyristrand på Ringerike, og 

hadde huspost hos familien von Krogh i 

Melumveien på Røa. De to giftet seg, og 

1948 blir Arnfinn født. Den lille familien 

bodde først hos tante og onkel på 

plassen Solbakken i Østernvannsveien. 

Etter få år flyttet de inn på Dæhli 

stutteri.   

 

 

Oppvekst på Dæhli stutteri 

I hovedhuset på Dæhli var det 3 

boenheter. I første etasje bodde 

besteforeldrene til Arnfinn, og i 

nordenden av huset ekteparet Anna og 

Gustav Nilsen. På loftet bodde Arnfinn og 

foreldrene.  I bryggerhusbygningen holdt 

stallgutter og trener fra galoppbanen til. 

Uthusene var fortsatt leid ut som 

treningsstall, og på det meste stod det 

23 hester der. Her vokste Arnfinn opp, 

som eneste ungen på Dæhli. Det var 

også få unger på gårdene rundt, og han 

var mye med de voksne og så dem 

arbeide. Arnfinn husker han gikk på ski 

innover til Skytterkollen for å se om 

faren som drev skogen. Han var også 

med mor rundt til familiene som hun 

arbeidet for. Det var blant annet hjem til 

direktor Gleditsch på Ila, til dr Aas i Niels 

Leuchs vei, og til von Krogh på Røa som 

moren arbeidet for i over 50 år. Men inn 

i treningsstallen på Dæhli fikk han ikke 

komme, der ville de ikke ha unger 

rekende.  

Bak hovedhuset på Dæhli hadde 

de hage med frukttrær, bærbusker og 

grønnsaker. Om våren var det travelt 

med å få alt i jorda, om høsten var det 

kjærkommen avling til eget bruk. Arnfinn 

husker også turer med foreldrene til 

Østernvann for å plukke blåbær og 

tyttebær. Bringebær plukket de langs 

Akerveien ved Smijordet.  

 

Skolegang  

I 1955 begynte Arnfinn på skolen. Først 

på Eiksmarka skole hvor han gikk fra 1. -

3. klasse, deretter på skolen på Fossum 

som da var lagt under Eiksmarka. Til 

Eiksmarka skole tok han bussen fra 

stoppet i Ankerveien som den dag i dag 

heter Dæhli stutteri. Til skolen på 

Fossum syklet han, sparket eller gikk på 

ski. Han husker turene opp Listubakken. 

Mye er forandret på Fossum, men 

Listubakken er like bratt. Etter 

folkeskolen ble det 2 år på 

Framhaldsskole som holdt til på Eikeli 
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folkeskole, og deretter 1 år på Bærum 

kommunale handelsskole som lå på 

Blommenholm skole. Etter skolegang 

begynte han i tre- og jernvarehandel, og 

fra 1982 for Løvenskiold ved 

sentrallageret på Fossum. Arnfinn har 

fortsatt trivelig kontakt med kamerater 

fra skoledagene på Fossum. 

 

 

 

 
Arnfinn foran hovedhuset på Dæhli. 

Gutterommet lå i andre etasje. 

 

 

Løvenskiold-folk  

Arbeidsfolket på Løvenskiold-plassene så 

på seg selv seg som husmenn, forteller 

Arnfinn. De hadde et hat-kjærlighets 

forhold til Løvenskiold. Mange klaget og 

snakket bak ryggen på godseieren.  

Andre minnet om at Løvenskiold var en 

god arbeidsgiver. Lønna var ikke høy, 

men det var ordnede forhold og lønna 

ble alltid utbetalt. Det ble også sagt at i 

Løvenskiold klarte å holde på hele 

arbeidsstokken i de harde 30-åra.  

Kobling mellom arbeid og leie av 

bolig var heller ikke enkel. For de fleste 

var det ikke mulig å kjøpe egen bolig på 

lønna fra Løvenskiold. Arnfinn husker 

også at besteforelderen bekymret seg for 

hvor de skulle bo etter at bestefaren fikk 

av med pensjon. De fikk imidlertid 

livslang leieavtale og ble boende på 

Dæhli livet ut.  

Det var et samhold mellom 

familiene Løvenskiold-plassene. «De løp 

ikke ned døra hos hverandre og var 

sosiale. Sånn var det ikke på den tida», 

sier Arnfinn. Men folk kjente hverandre 

og hadde kontakt og støttet hverandre 

om det var noe. Arnfinn husker at han 

var med foreldrene rundt til de 

forskjellige Løvenskiold-plassene, blant 

annet til Kråkebråtan. 

 

Til Syd-Fossum  

I 1982 stod boligfeltet på Fossum ferdig, 

og Arnfinn fikk som ansatt hos 

Løvenskiold og med opparbeidet 

familleansiennitet tilbud om å kjøpe 

leilighet. En forutsetning var at moren, 

som nylig var blitt enke, skulle flytte 

med fra Dæhli. Moren var imidlertid 

skeptisk. Hun var redd for å ta opp lån 

og sette seg i gjeld. Hun hadde hørt om 

folk som «kom vanskelig ut av det», 

blant annet familier i de nye  

 

boligområdene på Eiksmarka, som på 

folkemunne ble kalt «Gjeldsmarka». 

Arnfinn så tilbudet fra Løvenskiold som 

sin mulighet til å kjøpe egen bolig. Etter 

65 sammenhengende år flyttet familien 

Sterner ut fra Dæhli stutteri. Arnfinn har 

alltid trivdes i leiligheten i Syd-Fossum. 

Det gjorde moren også, så snart hun 

kom seg i hus.  

 

http://www.eiksmarkavel.no/
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Medaljer for lang og tro tjeneste  

Arnfinn arbeidet 35 år på sentrallageret 

på Fossum. For bestefaren ble det 40 år 

og for faren 45 år hos Løvenskiolds. Alle 

tre ble hedret med medalje fra Det  

Kongelige Selskap for Norges Vel, en  

 

 

påskjønnelse for minst 30 år hos samme  

arbeidsgiver. Arnfinn fikk sin medalje 

tildelt ved en middag på «Slottet» på 

Bærums Verk. Carl Otto Løvenskiold 

overrakk medaljen og takket samtidig 

familien Sterner for innsatsen i over 100  

år. Arnfinn minnes gode arbeidsår på 

Fossum og ikke minst gode kolleger. 

«Men det er jo ikke helt i tiden da, med 

så mange år hos samme arbeidsgiver» 

humrer han. «Nå skal jo folk utvikle seg 

og skifter jobb så ofte».  

I dag gleder Arnfinn seg over 

tilværelsene som pensjonist. Han synger 

i Sjømannskoret og reiser ofte til Finland 

hvor han har kjæreste.  
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FOSSUM TERRASSE  

Tekst og foto: Jens Haugen  

   

 

 

 

 

 

’Bor du på Fosssum Terrasse, så heldig 

du er! Det er jo så fint der!’ Ja, dette har 

undertegnede hørt ved flere anledninger. 

’Også, - i de nye leilightene?’ Ok, men 

stemmer ikke helt mer, anlegget er blitt 

noen år siden innflyttingen startet sent 

2001 og fortsatte inn i 2004.  

Området for anlegget ligger geologisk 

sett i ’Bærumskalderaen’ som skriver seg 

fra tidligere vulkanområde aktivt for ca. 

250 millioner år siden. Vulkanområdet 

kollapset til en såkalt ’kaldera’ 

(kjeleformet fordypning i jordskorpen), 

derav navnet på en av veiene i 

boligområdet, ’Kalderaveien'. Den andre 

veien og navnet, ’Basaltveien’, er gitt 

med referanse til den typiske steinsorten  

 

 

her, basalt. Siden dannelsen av 

kalderaen har den, sammen med  

omkringliggende områder, blitt nedskurt 

og påvirket av istidene til slik området 

framstår i dag. I nyere tid har selve 

utbyggingsområdet vært steinbrudd.   

Vel-Nytt ønsker å trekke fram dette 

området som inkluderes i 

interesseområdet for Eiksmarka Vel. 

Boligprosjektet som omfatter 404 

boenheter fordelt på henholdsvis 21 

terrasseblokker og 11 to etasjes 4 

manns boliger. Boligene ble ferdigstilt 

suksessivt over perioden, 2001 til 2004, i 

regi av Selvaagbygg.  De fleste vil være 

enig om at arkitekturen for anlegget er 

svært pen og representerte et positivt 

brudd med arkitekturen som 

http://www.eiksmarkavel.no/
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Selvaagbygg var kjent for tidligere.  

Anlegget er bebodd typisk av den litt 

eldre garde men også yngre og mange 

småbarnsfamilier finner anlegget og 

området attraktivt. Fire større 

lekeplasser med flotte lekeapparater er 

populært. Også den store gressletta ved 

anlegget benyttes mye til lek og spill.  

Beboerne vil gjerne fremheve 

beliggenheten for anlegget. Området er 

landlig med omkringliggende gårdsbruk 

og marka som nærmeste nabo. Samtidig 

er beliggenheten passe sentral med 

hensyn til å komme seg til byen, enten 

med bil, sykkel eller T-bane fra 

Eiksmarka stasjon.  Det er barnehage 

her og Eiksmarka skole er såpass nær at 

barna greit kan gå eller sykle ditt 

(sykling for eldre barn helst med 

sykkelprøve).  Østerås og kommende 

nye Eiksmarka kjøpesenter og andre 

dagligvare butikker er det gjerne 

praktisk å bruke bil til, ved større 

innkjøp.     

Tur mulighetene er store, både vinter og 

sommer, med Bærumsmarka vegg i 

vegg. Lett å komme seg ut i naturen 

uavhengig av bil, enten på ski, bena eller 

med sykkel. Den fantastiske vinteren i år 

bidro spesielt til å komme seg ut på tur.  

Med Fossum IL og sine fasiliteter som 

nabo, har en ytterligere mulighet til å 

møte sine eller sine barns sportslige 

ambisjoner.  Idrettsgrenene som tilbys 

av Fossum IL er fotball, orientering, 

langrenn, skiskyting, hopp.  

Treningsanleggene inkluderer helårs 

fotballbane, ny rulleskiløype, lysløype, 

skitskytestadion. Diverse trimmuligheter, 

inne og ute, er også gitt. For de 

golffrelste betyr nærheten til golfbanene, 

Grini og Haga, mye.  

Av nye større arbeider på anlegget bør 

det nye avfallssystemet, som ble tatt i 

bruk tidlig i år, nevnes.  Det er basert på 

bedre kildesortering og består av store 

nedgravde beholdere og med halvering 

av avfall hentefrekvens i forhold til det 

gamle systemet. Det er da gitt 6 

grupper/stasjoner med disse beholderne, 

bare mindre innkastenheter er synlige 

over bakkenivå. Hekker er plantet rundt 

stasjonene som da blir pent skjult.   

Av utfordringer som ikke er spesielt for 

Fossum Terrasse kan f.eks. nevnes 

økende trafikk på veiene i nærheten, - 

ref. f.eks. kommende nye utbygginger i 

nærområdet. Antall elektriske biler øker 

og passerer snart 100 for Fossum 

Terrasse. Ladestasjoner er enkeltvis 

installert for disse men ved 100% 

dekning på alle boenheter blir det evt. 

nødvendig å stå på tur for tilgjengelig 

ladestrøm.    

Det er lett å se at anlegget, 

bygningsmassen og uteområdene, tas 

godt vare på. Det gjøres ved planlagt og 

spesifisert vedlikehold og tilsyn. Større 

arbeider gjøres av profesjonelle firmaer 

mens noe ansvar hviler på beboerne, 

herunder årlige viktige dugnader på 

uteområdene og som gjennomføres med 

stor oppslutning.
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HISTORISK VANDRING PÅ FOSSUM 

Tekst av Bjørg Kristin Teigen og bilder av Bente Landmark 

 

Fossum Idrettsforening fyller 100 år i 

2018. I den forbindelse har man i 

klubben laget et «jubileumsårshjul» med 

aktiviteter av forskjellige slag. 

Da Fossum Idrætsforening ble etablert i 

1918 var klubben mye av den sosiale 

bærebjelken i nærmiljøet. Foruten å 

engasjere beboerne til idrettsaktiviteter 

var det også et samlingspunkt med bl.a. 

dansetilstelninger. Med bakgrunn i dette 

bestemte klubben, i tillegg til mange 

idrettsarrangement, å arrangere noen 

aktiviteter for beboerne i nærområdet i 

løpet av jubileumsåret 2018.  

I forrige uke ble det arrangert en 

historisk vandring med start og stopp på 

klubbhuset. I overkant av 100 beboere 

fra nærområdet fikk glede seg over 

informasjon og historier gitt av kveldens 

guide, Trygve Christensen, - 

lokalhistoriker og forfatter.  

 

Klubbens historie er nært knyttet til 

verksarbeiderne på Fossum Bruk og det 

var 17 arbeidere fra bruket som samlet 

seg 7. desember 1918 og stiftet Fossum 

Idrætsforening., Det var i sin i sin tid et 

stort arbeidersamfunn på Fossum og det 

var dette som dannet grunnlaget for 

denne historiske vandringen..    

Oppmøtested var Fossum klubbhus som 

opprinnelig ble bygget på dugnad der det 

i dag står i 1935.  

Turen gikk fra klubbhuset ned 

Ankerveien og stoppet ved Smia som ble 

mye brukt av Grini fangeleir under 

krigen. Her var det mye inn- og 

utsmugling av beskjeder til og fra Grini 

ved hjelp av et uthult hestedrag. Dette 

hestedraget kan man i dag se på 

Hjemmefrontmuseet på Akershus 

festning. 

Videre gikk turen til Verkskolen på 

Fossum som ble anlagt i 1804 av Peder 

Anker eier av blant annet Bogstadgodset 

og Bærums Verk. Skolen ble nedlagt i 

1963 etter å ha vært brukt som filial av 

Eiksmarka skole som var for liten 

allerede da den ble bygget. 

Deretter gikk turen forbi Nord Fossum 

Gård og ned til Hammarfossen i 

Lysakerelva hvor det i dag er en gangbru 

som binder Oslo og Bærum sammen. Her 

var Fossum Jernverk, en filial av Bærums 

Verk med stangjernshammer midt i 

fossen og masovn på Oslosiden (tuftene 

sees den dag i dag). Fossumsaga lå like 

ved jernverket med transportbånd opp til 

sagtomta, derav Sagtomtveien på 

Fossum i vår tid. Peder Anker samlet 

http://www.eiksmarkavel.no/


13   Følg Eiksmarka Vel på Facebook 

 

 

  

sine mange sager langs Lysakerelva i 

1788. Fossumsaga ved Lysakerelva ble 

nedlagt rundt 1960, da nysaga kom på 

Milene vest for Bogstadvannet.  

På veien tilbake til klubbhuset gikk turen 
langs Lysakerelva, forbi Øvre og Nedre 

Osbakken som ble bygd som 
arbeiderboliger til Fossum Bruk og videre 

opp «Forsvarsveien» med kallenavn etter 
det påtenkte militæranlegget nær Lathus 
og Strømstad.  

 
Fossum IF inviteret alle fremmøtte til en 

hyggelig samling med kaffe og kaker på 
klubbhuset. Trygve Christensen foralte 
litt om beboerne på husmannsplassene i 

nærområdet og spesielt om særegne 
begivenheter rundt Thoralf Strømstads 

(beboer på Strømstad, eliteløper og OL- 
deltaker) sitt skiløperliv i 

mellomkrigstida.  
 

Dette ble et så hyggelig og populært 
arrangement at klubben gleder seg til å 
arrangere det neste store 

jubileumsarrangementet som er en stor 
«Folkefest» 30. august hvor en ny 

hiderløype og  elektroniske blinker på 
skiskytterstadion skal høytidleig åpnes. 
Det blir parade etter Eiksmarka 

skolekorps og underholdning fra scene i 
tillegg til mat og kaker til alle fremmøtte. 

Dette er et arrangement for alle 
medlemmer samt beboere i nærområdet. 
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Trygve Christensen forteller om aktiviteten i Smia under 2. verdenskrig 

 

 

 

 

 

HUSK VÅR 100 ÅRS BURSDAG 30.AUGUST KL 18.00 PÅ FOSSUM 
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GRINI OG EIKSMARKA - NÆROMRÅDETS HISTORIE 

Tekst Hans Henrik Thaulow 

 
Smia på Grini gård 

Kilde: Bildet er hentet fra heftet «Eiksmarka i gaar, i dag, i morgen» utgitt i 1975.  

Vel-Nytt vil i artikler fremover søke å 

orientere leserne om historien i vårt 

nærområde ved en reke artikler. 

Artiklene er basert på tilgjengelig skriftlig 

materiale samt samtaler med bl.a., 

gårdbruker Kjell Ellefsen som eier Grini 

gård. Denne gangen skal vi se litt på 

navnene «Eiksmarka» og «Niels Leuchs 

Vei». 

Hvor stammer navnet Eiksmarka 

fra?  

I forrige nummer av Vel-Nytt skrev jeg 

litt om opprinnelsen av navnet Grini, og 

om Grini gård. Den geografiske 

betegnelsen Grini er i dag hovedsakelig 

erstattet med ordet Eiksmarka. Men hvor 

kommer ordet Eiksmarka fra?  

Det er ikke mer enn ca. 70 år siden 

Eiksmarka var store kornåkere, 

potetland og gårdene hadde husdyr. 

Husmannsplassene Labben, Bratlie og 

Nordre og Søndre Saga, Listua har 

beboere den dag i dag. Men Eik gård er 

borte, den lå ved begynnelsen av 

Eiksveien. Navnet Eik Gård fikk navnet 

etter noen gamle store eiketrær som har 

ruvet i området. Det antas at navnet 

Eiksmarka kan stamme herfra. Gården er 

først nevnt i en bok fra 1300 tallet.  

Eik var ingen stor gård. I 1661 hadde 

gården 2 hester og 5 kyr og 4 sauer. 



www.eiksmarkavel.no   16 
 

  

Dyreholdet tok slutt en gang på slutten 

av 1800 tallet. Gården ble på et eller 

annet tidspunkt delt opp til Øvre og 

Nedre Eik. Det bodde to familier i hver 

av Eiks sine stuer som i dag 

sannsynligvis hadde vært 250 år gamle 

hvis de hadde eksistert. Men på slutten 

av 40 årene kom gravemaskinene og Det 

Norske Luftfartsselskap bygget blokker - 

de første boligene som ble reist på 

Eiksmarka.  

 
Her lå Eik Gård, nå er det blokkene 

bygget av Det Norske Luftfartsselskap 

(DNL) på 40-tallet  

Kilde: Bildet er hentet fra heftet «Eiksmarka i 

gaar, i dag, i morgen» utgitt i 1975.  

Hvor stammer navnet Niels Leuchs 

vei fra?  

Eik ble en del av Eiendomskomplekset 

Bogstad i 1670 da Peder Nielsen Leuch 

overtok godset etter sin svigerfar 

Lauritsen som grunnla Bogstad. Gården 

fulgte Leuch familien i 100 år og senere 

Anker familien og deretter Wedel 

Jarlsberg familien og til slutt Løvenskiold 

familien inntil utbyggingen av Eiksmarka 

tok til. Niels Leuchs vei er oppkalt etter 

Niels Leuch (1700-1760) Så vet vi det 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNNGJØRING 

 

Gårdbruker Ellefsen Grini Gård, er i ferd med å avslutte en bok med ovennevnte tittel.  

Han vil presentere boken på en tilstelning i GRINILUNDEN KIRKE I SEPTEMBER. 

Dette vil gi oss som bor på Eiksmarka og Fossum et historisk tilbakeblikk på det området 

vi bor i. Dette blir interessant, vi vil kunngjøre dato på vår Facebook side – følg med. 

http://www.eiksmarkavel.no/
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PROTOKOLL FRA EIKSMARKA VEL ÅRSMØTE 2018 

 

Dato  : Mandag 12. mars 2018  

Sted  : Vellokalet, Niels Leuchs vei 40 

Tidspunkt : kl. 20.15   

  

1. ÅPNING 

Kunngjøring av årsmøtet ble gjort i Budstikka januar 2018 og i Velnytt nummer 1, februar 2018, 

årgang 45. 36 personer deltok på årsmøtet.  

 

Konstituering - Nestleder i Eiksmarka Vel Hans Henrik Thaulow ble valgt som møteleder. Anne 

Cathrine Jansen og Dagrun Vaagland ble valgt til å underskrive protokollen, og Dagrun Vaagland 

og Halvor Hegtun ble utsett til stemmetellere. Marit Kringstad ble utnevnt til referent.  

 

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. 

 

Presentasjon av styret: Styreleder Karina Langseth-Manrique, Nestleder Hans Henrik Thaulow og 

styremedlemmene Jørgen Andreassen, Elen Gjevik, Jens Haugen og Lasse Aarønes i tillegg til 

varamedlemmer Anders Bergersen, Helle Thorsen og Marit Kringstad.  

Dessverre hadde ikke Regnskapsfører Abaci AS eller Revisor Jacob Berger anledning til å delta. 

 

Ingen innkomne saker innen fristen 5 mars 2018. 

Kommet innen sak 5.2 

 

 

2. STYRETS MELDING 

Styreleder presenterte årsmeldingen sammen med styremedlemmer. Det henvises også til 

årsmøte innkallingen (publisert i Vel-nytt 1/2018) for flere detaljer. 

 

2.1 Eiksmarka Vel styre har bestått av: 

Styreleder  Karina Langseth-Manrique 

Nestleder  Hans Henrik Thaulow 

Styremedlemmer Jørgen Andreassen 

Elen Gjevik 

 Jens Haugen 

 Lasse Aarønæs 

Varamedlemmer Anders Bergesen  

Marit Kringstad 

Helle Thorsen 

 

Regnskap  Abaci AS 

Revisor  Jacob Berger 
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2.2 Styremøter 

Det ble holdt styremøter en gang i måneden unntatt i feriemånedene. To av styremøtene var i 

felleskap med Eiksmarka Tomtesameie. 

 

2.3 Saker styret har behandlet i 2018 

 

2.3.1 Arealplan og Byggesaker 

Arbeidsgruppe for byggesaker på Eiksmarka ble opprettet i 2016 med mandat om å jobbe for et 

sentrumsområde som ivaretar Eiksmarkas særpreg – småhusbebyggelse og grønt område og tar 

hensyn til skole og barnehager i umiddelbar nærhet. Elen Gjevik (gruppeleder) orienterte kort. 

Gruppen har hatt fokus og jobbet iherdig i forbindelse med bebyggelse i sentrumsområde på 

Eiksmarka. Gruppen har levert innsigelser, forslag, arrangert nabomøter, hatt møter med 

kommunens Planutvalg og politikere og innlegg i Asker og Bærum Budstikke. I tillegg har 

gruppen fulgt nøye med kommune planens areal del og gitt innspill. Av spesifikke saker kan 

nevnes: oppfølging av at Eiksparken bygges iht. rammeavtalen, Niels Leuchs vei 41 (58 

leiligheter) og forslag til omregulering av Telenortomta og lokk over T-banen der behandling av 

forslag fra utbygger er utsatt til helhetlig plan for Eiksmarka sentrumsområde er diskutert med 

kommunen. 

Andre saker styret har støttet er Fossum Bruk i samarbeid med Fossum naboutvalg om utsettelse 

av bygging samt verning av Smiejordet, støtte til nabogrupper som i Møllebakken 5, Barketomta 

(Tennishall), Vollsveien 180/Nadderudveien 186/188 (Coop), Vollsveien 176-178 (ESSO tomten). 

De fremmøte utrykte at de var fornøyd med arbeidet som utføres. 

 

2.3.2 Vedlikehold av friområder sammen med Eiksmarka Tomtesameie 

Hans Henrik Thaulow orienterte kort om innsatsen i 2017. Eiksmarka Vel og Eiksmarka 

Tomtesameie samarbeider om vedlikehold av Vellets friområder. Arbeidet omfatter felling av trær 

og rydding av annen vegetasjon, innsamling avfall, og vedlikehold av benker og badebrygge i 

Østernvann. Koordinering av innhenting av juletrær i januar og hageavfall i mai.  

Kapasiteten til søppelbeholderne foran Velhuset skal økes. Søknad om å sette opp en sittegruppe 

i nærheten av badebryggen i Østernvann ble avslått av kommunen. 

Vellet/Tomtesameiet har fått assistanse fra Eiksmarka Rotary når det gjelder vedlikehold av 

grøntområdet foran biblioteket. Oppsitterne langs Snaret har også bistått med rydding av «sitt» 

friområde og styret takket for innsatsen. 

Det kom innspill om å låse søppel containere i boder for å unngå forsøpling.  

 

2.3.2 Medlemslister og kontingent 

Antall betalende medlemmer gått opp med 6 stk. til 1 597. På Fossum er det rekruttert 20 stk. 

Styret vil fortsette å jobbe med å øke antallet. Det har vært utfordrende å vedlikeholde listene og 

styret beklager ulemper dette har medført for enkelte medlemmer ifm. utsendelse av faktura for 

kontingentinnbetaling.  

Det kom innspill om å informere eiendomsmeglere om medlemskap og eierskifte. 
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2.3.4 Sosiale arrangementer 

Eiksmarka Vel deltok med stand på HEI festivalen og sto for tenning av julegranen første søndag i 

advent.  

 

2.3.5 Kommunikasjonsmedier 

Jørgen N, Andreassen og Lasse Aarønæs orienterte kort: To numre av Vel-nytt ble utgitt i 2017. 

Kostnadene gikk ned ved bytte av trykkeri. Eiksmarka Vel Facebookgruppe har over 1 500 

medlemmer, en økning på 500; og ny Facebookside ble opprettet for informasjon fra styret. 

Det kom innspill om å bytte navn på Facebookgruppen til f.eks. «vi som bor på Eiksmarka» 

 

2.3.6 Trafikale tiltak  

Trafikk har fått økt fokus i styret ved at Jens Haugen har fått ansvar for dette. Han ga en visuell 

presentasjon over saker som det jobbes med sammen med engasjerte naboer: 

Utredning av tiltak for å senke farten i Vollsveien mellom Snaret og Niels Leuchs vei der 

trafikkmåling er utført og tiltak diskuteres. Fortau i Vollsveien ved Lindebergveien, dette har vist 

seg å ikke være realistisk pga. plass mellom tomter og vei. Andre tiltak som senkning av fart sees 

på. Naboer tok oppfordringen og klippet hekker for å bedre sikten.   

Finne løsninger for å øke fremkommelighet i Konglefaret. Tiltak for å trygge skoleveien ved 

Eiksmarka skole og ved Kinnarps.  

Det kom innspill om å sette opp fartsmålere som viste seg å være ekstremt godt virkemiddel i 

Niels Leuchs vei; f.eks. i Snaret X Konglefaret. 

 

2.3.7 Velhuset og Vellokale 

Utleie gikk ned med 2 600 kr fra rekordåret 2016 med et resultat på 121 950 kr. Service og 

dekketøy ble erstattet med nytt. Utvendig vedlikehold av Velhuset og belysning ble gjennomført 

etter avtale med kommunen. Huset har fått tidsriktig farge. 

Det kom innspill på å skifte inngangsdør til Vellets kontor samt bytte gardiner i Vellokalet. 

 

2.3.8 Økonomisk bidrag til tiltak i nærmiljøet 

Styret i Eiksmarka Vel har økt bevilginger til tiltak i nærområdet. Eksempler er støtte til 

Forfatterkveld i Eiksmarka Bibliotek, 17. mai feiring ved Eiksmarka skole, Eiksmarka Skolekorps 

konsert, fakkeltoget nyttårsaften, sittegruppe i fellesområde, økonomisk garanti for Nabokoret. 

Styret minnet om at medlemmer kan søke midler til arrangementer og tiltak i fellesområdene. 
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3. ÅRSREGNSKAP 2017 

Regnskapet for 2017 hadde et underskudd på 14 631 kr, mot et budsjettert underskudd på 

45 279 kr. Fakturering og regnskap er utført av regnskapsfirma Abaci AS.  

Inntektene har bestått av utleie av Vellokalet, medlemskontingenter og mva. refusjon. Utleie av 

lokalet går fortsatt bra, reduksjon på 2%. Innbetaling av kontingenten er redusert med ca. 2%, 

og mva. refusjon med 59% pga. redusert innkjøp av inventar til Vellokalet. I sum 5% reduksjon 

ift. 2016 og 6% ift. budsjett. 

Utgiftene har vært innsamling av juletrær og hageavfall, vedlikehold av Velhuset, lønn, utgivelse 

av Vel-nytt, konsulenthonorar, honorar til regnskapsfører/revisor, strøm/renovasjon, 

telefon/internett, støtte til lokale initiativer, medlemskap i Bærum velforening og Vellenes 

Fellesorganisasjon, og andre mindre kostnader. Den største utgiften var konsulenthonorar og 

honorar til Abaci for opprydning i medlemsregisteret. I sum 20% økning ift. 2016 og 9% 

reduksjon ift. budsjett. 

Signert regnskap og revisjonsberetning ble vist frem. 

Det kom avklaringsspørsmål om egenkapital som ble besvart.  

 

Årsregnskapet ble godkjent. 

 

 

4. BUDSJETT 2018 

I budsjett for 2018 er inntektene (686 000 kr) holdt på samme nivå som 2017 og utgiftene er 

redusert med ca. 30 000 kr til 661 405 kr i forhold til 2017. Driftsresultat er budsjettert til kr 

22 595.  

Styret foreslo å beholde satser for styremedlemmer, at årskontingent holdes på 350 kr. Følgende 

større endringer ift. budsjett 2017 ble foreslått: Reduksjoner: - 30 000 kr Vel-nytt, - 8 000 til 

hageavfall, - 30 000 kr til regnskaps- og konsulenthonorar, - 30 000 kr for diverse kjøp. Avsette 

40 000 kr for flytting av nei-støtten, 50 000 kr for vedlikehold av uteområder inkl. utemøbler og 

leker, og lønnskostnad til styret, utover fastsatt honorar, settes begrenset oppad til 20 000 kr 

begrunnet med betydelig økt arbeidsmengde. 

Det kom innspill om at Nei-støtten har stått i trekanten i Niels Leuchs vei X Eiksveien og burde 

vurderes som et sted for denne. Videre, ble det forslag om å senke kontingenten da vellet har 

god økonomi og beløpet er høyere enn i andre vel. Årsmøtet var enig om å ikke redusere 

medlemskontingenten da det er forventet større utgifter fremover og kontingenten ikke har økt 

de siste årene. 

 

Budsjettet ble vedtatt. 
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5. BEHANDLING AV FORSLAG 

 

5.1 Forslag til vedtektsendringer fra Arbeidsutvalget for vedtektsendringer  

Styret i Eiksmarka Vel nedsatte et utvalg bestående av Hans Henrik Thaulow og Lasse Aarønes 

for å gå igjennom vedtektene. Hovedårsaken til dette er at da stiftelsen av Eiksmarka 

Tomtesameie ble etablert i 2004, ble vedtektene ikke revidert. Forslagene har tatt utgangspunkt i 

de nåværende vedtekter (siste revisjon 18. mars 2002) og «mønstervedtekter mal» av Vellenes 

Fellesforbund.  

Styret behandlet forslagene på styremøte 7. februar 2018. Til slutt, forslag til endringene ble 

også forelagt advokat Finn Heyerdahl under utarbeidelse og før endelig godkjenning.  

Forslag med begrunnelse til endring og styrets innstilling med begrunnelse ble fremlagt i 

innkallingen til Årsmøte (se innkallingen i Vel-nytt 1/2018). 

Hans Henrik Thaulow leste gjennom forslag til endringer for orienteringens skyld.  

Det kom innspill om å beholde §8 og heller presisere bedre hva samarbeidsavtaler er. Styret vil 

gå tilbake og vurdere innspillet. 

 

Iht. vedtektenes §9 - Vedtektsendringer, skal det være minst 10% av medlemmene til stede for å 

kunne vedta vedtektsendringer med 2/3 flertall. Antall fremmøte medlemmer var 36 av totalt 

1 597 medlemmer som utgjør 2.3%. Dermed var ikke årsmøtet beslutningsdyktig.  

Iht. vedtektenes §9, vil styret vurdere innkalling til ekstraordinært årsmøte eller ta saken opp på 

ordinært årsmøtet i 2019. Dette årsmøte vil være beslutningsdyktig uansett fremmøte. 

 

5.2 Forslag til vedtektsendring fra Lasse Aarønæs 

Forslag til vedtektsendring (se innkallingen i Vel-nytt 1/2018) ble mottatt innen tidsfrist 12. 

januar 2018 iht. § 9 om forslag til vedtektsendringer. Som nevnt over, kunne ikke årsmøte 

beslutte foreslått endring (ref. pk1 5.1 siste avsnitt).  

 

5.3 Mandat til å gjøre endringer i Eiksmarka Vels styre 

Styret ba årsmøtet om mandat til å gjøre endringer i sammensetningen av det valgte styret. 

Dette vil omfatte at et fast styremedlem fratrer sin stilling og et valgt varamedlem overtar 

stillingen som fast medlem. 

 

Flertallet i årsmøte ga sin tilslutning etter at saken ble godt nok belyst. 
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6. VALG 

Følgende styre ble valgt ved akklamasjon. 

 

Styreleder  Karina Langseth – På valg. Stiller til gjenvalg for 2 år. 

Styremedlemmer Jørgen Andreassen – Valgt i 2017, ikke på valg. 

Elen Gjevik – Valgt i 2017, ikke på valg. 

Jens Haugen - Valgt i 2017, ikke på valg. 

Hans Henrik Thaulow – På valg. Stiller til gjenvalg for 2 år. 

Lasse Aarønæs – Valgt i 2017, ikke på valg.  

     

Varamedlemmer Anders Bergesen, stiller til valg for 1 år 

Marit Kringstad, stiller til valg for 1 år 

Helle Thorsen, stiller til valg for 1 år  

 

Revisor  Jacob Berger, stiller til valg for 1 år 

 

Valgkomité  Velges av styret 

 

 

7. EVENTUELT 

Det kom innspill om bruk lokalene til Eiksmarka Helsestasjon etter at helsestasjonen flytter til 

Eiksparken. Det er en gruppe leger som er interessert i å starte legepraksis; det kom også frem 

at legene ved Grini måtte flytte ut. I tillegg har Eiksbo Barnehage meldt sin interesse. Det ble 

påpekt at lokalet ikke skal utnyttes til kommersielle formål, men heller være tila allmennyttige 

formål til beste for Eiksmarkas beboere. Styret i Eiksmarka Vel og Eiksmarka Tomtesameie vil 

kontakte kommunen for å diskutere fremtidig bruk. 

 

Eiksmarka vels arbeid i 2017 ble takket av de fremmøtte.  

 

Møtet ble hevet kl. 22:00. 

 

 

VEDLEGG 

Signert revisjonsberetning 

 

 

 

Sted og dato: Eiksmarka 12/6-2018     

 

_________________________________  ________________________________ 

Anne Cathrine Jansen    Dagrun Vaagland 

Sign.       Sign.   
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Revisjonsberetningen 
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KART 
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PROTOKOLL FRA EIKSMARKA TOMTESAMEIE ÅRSMØTE 2018 

 

 
 
 
Referat fra Årsmøte Eiksmarka Tomtesameie 
11.mars 2018 
Eiksmarka Velhus 
 
 
 
 

1. Åpning av møtet: 
Innkalling: 

 
Kunngjøring i Vel-nytt nr.2 2017 og Bærum Budstikke 24 januar 2018. 

 
 
Endelig innkalling er meddelt sameierne gjennom Vel-Nytt nr. 1 2018. 
 
Deltakere, møterett 
Hver sameier, definert ved gårds- og bruksnummer, der det ble betalt tillegg i tomteprisen for 
andel i friarealer, kan møte med 1 – én – representant. Revisor har rett til å være til stede og har 
rett til å uttale seg. En sameier kan bare møte med fullmakter for eierandeler tilsvarende et areal 
begrenset oppad til 5 mål. Det skal i tilfelle fremlegges skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten 
anses å gjelde førstkommende årsmøte, med mindre det fremkommer av fullmakten at annet er 
ment. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 

 
Vedtak: 
Ingen innvendinger til innkalling og agenda 
 

Valg av referent, stemmeteller og to personer til å undertegne protokollen. 
Følgende ble valgt enstemmig: 
Referent: Dagrun Vaagland 
Stemmeteller: Harald Due Moe 
Underskrift av protokollen: Anne Cathrine Jansen og Halvor Vislie  
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Styrets årsmelding 2017 
Styreleder Iver Skrefsrud gjennomgikk styrets beretning som utsendt i Vel-nyt: 

 
Styrets årsmelding: 
Styret har i perioden bestått av: 
 
Iver Skrefsrud: Styreleder  
Harald Moe: Styremedlem 
Hans Henrik Thaulow: Styremedlem 
Maya Kollevold: Styremedlem 
Dagrun Vaagland: Styremedlem 
 
 
Valgkomité 
Styret 
Revisor: 
Jacob Berger 
Regnskapsbyrå: 
Abaci AS 
 
Møtevirksomhet 
Styret har avholdt 5 ordinære styremøter og hatt epost- og telefonkontakt og befaringer og møter på 
dagtid. 
 
Det er nær kontakt og samarbeid med styret i Eiksmarka Vel i form av telefonkontakt, epost og enkelte 
møter.  
 
Saker som har vært behandlet 

   
Henvendelser 
Styret mottar henvendelser som angår B områdene der Tomtesameiet ikke har noen rolle eller 
myndighet. Det medfører noe opplysningsarbeid å forklare hvordan disse er organisert. Videre 
behandles nabovarsler. 

 
Senterutbygging 
- Behandle henvendelse fra Backegruppen om felling av trær i Briskehaugen barnehage. Styret har 
lagt vekt på barnehagens ønsker. Noen trær felt. Det har ikke vært tilsvarende henvendelse om 
felling av trær i foreldrelagsbarnehagen, men kommende beboere har ytret ønske. Avventer 
situasjonen etter ønske fra barnehagen. 
- Det er avtalt å ha møte med utbygger til våren 2018 om utforming av grensen mellom senteret 
og barnehagene. 
  
Uteområdene 
Eiksmarka Vel og Eiksmarka Tomtesameie samarbeider om vedlikehold av Vellets friområder. 
Tomtesameiet/Vellet har i dette arbeidet fått assistanse fra Eiksmarka Rotary. Bærum kommune 
forestår vedlikehold av gressområder. 
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Skjøtselsplan. 
Firma Jørn Moss Skogskjøtsel har iht. avtale utformet første utgave av skjøtselsplan. Planen 
inneholder detaljert beskrivelse av skjøtsel for de forskjellige områder.  
Det gjenstår å ferdigstille planen med bilder, kart og avtaler med kommunen. Primo januar 2018 er 
det avholdt avklarende møte med kommunen om ansvarsforhold. Det vil utarbeides egen avtale 
om det. 
 
Utbygging Bekkegrenda/Niels Leuchs vei. 
Representanter fra styret i tomtesameiet har deltatt i vellets byggekomite.  Denne har jobbet 
målrettet mot planutvalg og kommuneadministrasjon for at det skal utarbeides en helhetlig plan 
for området. Det foreligger ikke noen konkret plan for tomtesameiets areal (riggtomta), men vi 
forholder oss til at arealet er regulert til forretning/kontor. 

 
Advokatbistand 
Det har i 2017 vært noe behov for juridisk råd og bistand i forbindelse med saker som utfordrer 
vedtektene. Det dreier seg om evt. utvidelse av Eikebo barnehage sitt uteareal og betenkning 
rundt pliktig medlemskap i vellet. 
 
Ansvarsfrihet for styret 
Styret ber om at det meddeles ansvarsfrihet 
 

Vedtak: 
Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning. Årsmøtet aksepterer styrets ansvarsfrihet. 

 
 

2. Årsregnskap og revisjonsberetning 2017 
Styreleder Iver Skrefsrud gjennomgikk årsregnskapet som utsendt i Vel-nytt. Dette er vedlagt. 
 
Revisjonsberetning var ikke klar til trykk i Vel-nytt. Ble fremlagt på årsmøtet. 
Styreleder Iver Skrefsrud gjennomgikk revisjonsberetningen. 
 
 
a) Inntektene for 2017 
Inntektene har bestått av leie- og festeinntekter fra Eiksmarka foreldrelagsbarnehage, Eikebo 
barnehage, Kollen boligsameie og Eiksmarka senter, samt renter fra bankinnskudd på til sammen ca. 
kr. 600.000,-.  
 
b) Utgiftene for 2017 
Utgiftene har vært styrehonorar og telefongodtgjørelse, leie av postboks, kontorrekvisita, annonsering 
i Budstikka, advokatutgifter, skjøtselsplan mm. ca. kr.  135.000,-. 
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Resultat regnskap Eiksmarka Tomtesameie 
   
 2017 2016 

Driftsinntekter og driftskostnader   

   
Driftsinntekter   
Viderefakturerte Kostnader  5 064 0 
Leieinntekter utbyggere 548 000 532 694 
Annen leieinntekt  54 841 0 
Sum driftsinntekter 607 905 532 694 

   
Varekostnad   
Kjøp adresselister 9 538 0 
Bidrag distribusjon Vel Nytt 12 000 0 
Skogskjøtselplan 38 625 0 
Sum varekostnad 60 163 0 

   
Lønnskostnad   
Lønn 7 750 51 100 
Styrehonorar 27 075 8 250 
Renhold 0 19 550 
Anleggsmidler 0 5 160 
Reparasjon og vedlikehold 0 7 134 
Regnskapshonorarer 11 275 3 950 
Konsulenthonorarer 12 328 104 991 
Kontorrekvisita 3 811 5 534 
Andre driftskostnader 9 861 4 691 
Porto 1 170 531 
Sum annen driftskostnad 73 270 210 891 
      
Driftsresultat 474 472 321 804 

   

Finansinntekter og finanskostnader   
Renteinntekter 8 855 8 110 
Andre finanskostnader 314 229 
Resultat av finansposter 8 541 7 881 

  
 
  
 

 

  
Årsresultat (overskudd) 483 014 329 684 

   

Overføringer   
Avsatt til annen egenkapital 483 014 329 684 
Sum overføringer 483 014 329 684 
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Balanse Eiksmarka Tomtesameie 

   
 2017 2016 
EIENDELER   

 
  

OMLØPSMIDLER   
   
Fordringer   
Kundefordringer            18 231 0 
Forskuddsbetalte kostnader 990 792 
Sum fordringer 19 221 792 

 
  

DNB Aktiv rentefond 1 000 000 0 
Bankinnskudd 250 610 986 644 
    
Sum omløpsmidler 1 269 831 987 436 
    
SUM EIENDELER 1 269 831 987 436 

 
  

 
  

EGENKAPITAL OG GJELD   
 

  
EGENKAPITAL   
   
Opptjent egenkapital   
Annen egenkapital 1 269 831 786 817 
Sum opptjent egenkapital          1 269 831 786 817 

 
  

Sum egenkapital 1 269 831 786 817 
   

GJELD   
 

  
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld            0 619 
Forskudd kunder 0 200 000 
Sum kortsiktig gjeld 0 200 619 
    
Sum gjeld 0 200 619 
    
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 269 831 987 436 

 
Følgende kommentarer/spørsmål ble gitt på årsmøtetang regnskapet: 

a. Anders Hasle: Kan posten for skogskjøtsel reduseres?  
Svar fra styret: Dette er en engangspost for å etablere skjøtselsplanen. Det er for 2018 
budsjettert med kr 15.000,- til å ferdigstille planen.  
I påløpende år vil kostnaden være vesentlig lavere, kun for å vedlikeholde planen. 

b. Anne Cathrine Jansen: Skal riggtomta settes tilbake? 
Svar: Ja, den skal settes tilbake til opprinnelig stand. 

              Vedtak: 
Årsmøtet tok årsregnskap og revisjonsberetning til etterretning 
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4.  Budsjett 2018 
Følgende budsjett ble fremlagt for årsmøtet: 

 
Utgifter: 
Styregodtgjørelse og andre honorarer 
- Styreleder   kr. 6.000,-  kr.   6.000.- 
- Styremedlem  kr.  3.000,- x 4  kr.  12.000,- 
- Uspesifisert inntil kr.  1.000,- x 5  kr.   5.000,- 
-  Arbeidstidsmøter Sum 15 stk. a 2.000,-  kr.  30.000,- 
               kr.    53.000,- 
 
Regnskapsfører        kr.    13.000,- 
Vedlikeholdsoppgaver i samarbeid med Eiksmarka Vel   kr.    50.000,-  
Lokalleie - Årsmøte, annonsering, rekvisita etc.    kr.    20.000,- 
Informasjonstiltak       kr.    20.000,- 
Skjøtselsplan        kr.    15.000,- 
Juridisk og faglig bistand      kr.    60.000,- 
Sum utgifter        kr. 231.000,- 
 
Inntekter: 
 
Leieinntekter 2018 (Ordinære Leieinntekter ca. 50000,-)  kr.    279.000,- 
Renteinntekter        kr.        5.000,- 
Sum inntekter        kr.    284.000,- 
 
Budsjettert resultat 2018      kr.      53.000,- 
 
 
Vedtak: 
Årsmøtet vedtok budsjettet enstemmig 
 

 
3. Valg 2018: 

 
Følgende er foreslått til nytt styre for perioden 2018: 
Styreleder 
Iver Skrefsrud stiller til gjenvalg for 1 år 
 
Styremedlemmer 
Hans Henrik Thaulow  Styremedlem. Valgt for 2 år i 2017.   Ikke på valg i 2018 
Maya Kollevold.  Styremedlem. Valgt for 2 år i 2017.   Ikke på valg i 2018 
Harald Moe.   Styremedlem. Valgt for 2 år i 2016.   På valg i 2018,  
Stiller til gjenvalg. 
 
Dagrun Vaagland.  Styremedlem. Valgt for 2 år i 2017.  Ikke på valg i 2018 
 
Forslag til varamedlem, Sissel Botten velges for 1 år 
 
Valgkomité 
Styret, dersom ingen melder seg. 
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Revisor 
Jacob Berger, stiller til gjenvalg 
 
Vedtak: 
Alle ble valgt ved akklamasjon. 
 

4. Vedtektsendring 
Styret hadde fremlagt følgende vedtektsendring: 
En vedtektsendring må vedtas på to hverandre følgende ordinære sameiemøter. 
 
 
Forslag til vedtektsendring. Endringer i fet og skråstillet skrift. 
 
9.6   Stemmeberegning og flertallskrav 
  
Ved avstemning telles stemmene etter eierandel. 
  
Med de unntak som følger av loven eller vedtektene fattes alle beslutninger av sameiermøtet med et 
flertall av de eierandeler som er til stede. 
  
Beslutning om å påføre sameiet utgifter som overstiger inntektene og/eller opparbeidet fond, krever 
enstemmighet blant samtlige sameiere. I det ordinære sameiermøtet kan det dog besluttes å ilegge 
sameierne årskontingent til dekning av kostnader ved driften av sameiet. Kontingenten skal fordeles 
på sameierne etter eierandelen.  
  
Salg og/eller pantsettelse av hele eller deler av sameiets eiendommer, krever enstemmighet blant 
samtlige sameiere. Det samme gjelder bruksrett eller bortleie for mer enn 10 år, med unntak av 
eiendommen gnr.34 bnr.510, jf. 5. ledd pkt. e. Det kreves også enstemmighet for at sameiet skal 
oppta lån eller inngå avtaler om større økonomiske forpliktelser for sameiet.   
 
Det kreves minst to tredjedels flertall av de fremmøtte sameierne på to på hverandre følgende 
ordinære sameiermøter for vedtak om: 
  
a.          endringer av bruken av arealene som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning, 
b.          å gi bruksrett begrenset oppad til 10 år over hele eller deler av arealet til andre 
c.           investeringer i nye tiltak, 
d.           inngåelse av nye leieavtaler begrenset oppad til 10 år 
e.           bortfeste/utleie av 34/510 for mer enn 10 år. 
  
Alle vedtak som treffes av sameiermøtet må være i samsvar med sameiets formål. 

 
 

Bakgrunn for forslag til vedtektsendring. 
 
Eiendom 34/510 «Riggtomta». 
 
Eiendommen er regulert til Forretning/ Kontor som den eneste av tomtesameiets eiendommer. 
Styret konstaterer at eierne av naboeiendommene til 34/510, utvikler sine eiendommer, eller har 
planer om dette. 
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For å trygge våre interesser og ha en økt frihetsgrad i fremtidige dialog med kommune og andre 
aktører, ønsker styret at vedtektene endres som beskrevet i møteinnkalling. 
Styret vil også presisere at vedtektsendringen må vedtas på to hverandre følgende ordinære 
sameiermøter, så det er møtet i 2019 som avgjør en eventuell endring. 
 
Styret anbefaler at sameierne stemmer ja til forslaget. 
**************************************************************************** 

Harald Moe redegjorde for bakgrunnen for den foreslåtte vedtektsendringen. 
Styret foreslår endringen for å få økt frihetsgrad for styret i forbindelse med regulering av 
nabotomtene til riggområdet 
 
Følgende kommentarer ble gitt på årsmøtet: 
a) Siri Meisal: Tennisbanen er utleiet for mer enn 10 år, hvorfor er det behov for å endre 

vedtektene? 
Svar fra styret: Denne avtalen ble opprettet før tomtesameiet ble utskilt fra vellet. Det samme 
gjelder også leieavtalene for barnehagene. 
 

b) Sigurd Knutsen: Det er uoverensstemmelse i forslaget til vedtektene i punkt 9.6 ´bruksrett eller 
bortleie´ versus punkt 9.6.e.´bortfeste/utleie´ 
 

c) Knut Jacobsen: Bør sløyfe bortfeste. 
d) Halvor Visli: Opprinnelig tekst i vedtekter bør beholdes. Kun utleie i nytt punkt e. 
e) Knut Jacobsen: Styret bør pålegges å bearbeide vedtektsforslaget til årsmøte neste år. 
 
Endret forslag til avstemming: 
Ny tekst i punkt 9.6 tredje avsnitt opprettholdes. 
Nytt punkt 9.6.e vedtas som ´Utleie av 34/510 for mer enn 10 år. 
 

Avstemmings resultat/oppsummering: 

      

  For Mot 

Sum Stemmer (areal): 13542 1803 

  % Resultat 88,25 11,75 
 
Det kreves ifølge vedtektene $11 2/3 flertall av de fremmøtte sameierne på to på hverandre, 
påfølgende ordinære årsmøter. 
 
Vedtak: 
Vedtak på årsmøte nr. 1 anses vedtatt. Saken vil av styret bli lagt frem for årsmøte 2019 for 2. 
gangs behandling. 
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5. Eventuelt 
Følgende saker ble diskutert på årsmøtet: 
a) Grim Bjørnstad:  

Søppel: Foregående møte: Styret skal følge opp søppel og gjøre tiltak. 
I krysset Ruglandveien/Snaret ligger en madrass og en mikrobølgeovn. Dette må fjernes. 
Svar fra styret: det er ikke tomtesameiet ansvar å fjerne søppel. 

b) Vedr: Fiberkabler: Det er behov for reasfaltering etter kabellegging. 
Dette har Viken Fiber hatt ansvar for.  
Årsmøtet oppfordrer hver enkelt til å ta kontakt med Viken Fiber dersom dette er et problem. 

c) Vedr: Snaret/Labben: her er det et søkk i fortauet som ikke er reparert. 
Dette kan meldes til kommunen i en egen applikasjon ´meld feil´ 

 
Info fra styret:  
Det vil bli opprettet en nettside for tomtesameiet. Her vil det ligge informasjon om tomtesameiet 
og kontaktinformasjon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signaturer: 

 

 

 

 

Anne Cathrine Jansen  Halvor Vislie 

 

Sign.  Sign. 
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Til årsmøtet i Eiksmarka Tomtesameie 
 
 
UTTALELSE til regnskapet for 2017 
 
Jeg har revidert årsregnskapet for Eiksmarka Tomtesameie regnskapsåret 2017.  
Årsregnskapet, som viser et resultat på kr 483 013, består av resultatregnskap og balanse. Årsregnskapet er 
avgitt av Tomtesameiets styre.  
Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorloven. 
Jeg har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at jeg 
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon.  Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger 
informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige 
regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet.  I den grad det følger 
av god revisjonsskikk omfatter revisjon også en gjennomgang av Tomtesameiets formuesforvaltning og 
regnskaps- og interne kontrollsystemer. 
Jeg mener at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for Eiksmarka Tomtesameies økonomiske stilling  
pr 31 desember 2017, og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret. 
 
Sandvika, 7 februar 2018 
 
Jacob Berger 
revisor 
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BILDER FRA BILDEKONKURRANSEN 

 

Her er bildene vi fikk som beskriver væren/sommeren opplevelser. Nyt dem! 

Tusen takk til alle dere som bidro 😊 

 
TINA ØSTBERG 

          
BITTE LUND HEGTUN          HANNE BRENDE 

http://www.eiksmarkavel.no/
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HANS HUBERT     WENCHE HELBOSTAD 

 

 
GUNNAR MARIUS BJELKE 
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TORILL TANGEN     ANNE GRETE RIISE 

                              
     ANNE HUNSAGER LYSÈN                   ANN-CATHRIN HOFF 
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KATRINE VOSS STABELL 

 

 
MONA EVJU 
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HVA SKJER FREMOVER? 

 

• Innbetaling av årskontingent på noen få hundrelapper som går til mye bra for felleskapet. 

Juni-September 2018 

• Åpning av nye Eiksmarka senter 18. august 2018. 

• HEI-festivalen 25. august 2018. 

• FIF 100-års bursdag feiring 30. august kl. 18:00 på Klubbhuset. 

• GRINI GÅRD GJENNOM 1000 ÅR- Foredrag av Gårdbruker Einar Ellefsen, Grini Kirke, 

September 2018. 

• Diverse julemarkeder i november-desember der mange lokale krefter har laget fine ting 

som selges, spises, drikkes. FIF, Lions Club Eiksmarka, Eiksmarka Sanitetsforening, 

Østerås Seniorsenter og andre. 

• Julegrantenning 2. desember 2018. 
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LEIE EIKSMARKA VEL SELSKAPSLOKALER 

 

         

 

Vil du leie vellets selskapslokaler? 

Vi har gleden av å kunne tilby våre medlemmer og andre leie av vårt lokale i Nils Leuchs 

vei 40. Lokalet er nyoppusset og egner seg godt til fest, konfirmasjon, dåp og andre 

lignende arrangementer. 

Lokalet er anbefalt for maks 40-50 gjester. Kjøkkenet har dekketøy, bestikk og moderne 

hvitevarer. Møblene er nye og tidsmessige. Lokalet er malt i lyse, vennlige farger og 

oppleves som meget koselig. 

Merk at lokalet ikke leies ut til personer under 25 år. 

 

Priser 2018/2019 

Medlemmer betaler 

• Døgn helg: kr 2 500 
• Hverdag kveld: kr 1 000 

 

Ikke-medlemmer betaler 

• Døgn helg: kr 3 500 

• Hverdag kveld: kr 1 500 
 

Kontaktinformasjon 

Bestilling 

Web side: http://www.eiksmarkavel.no/leie-av-lokalet  

E-post: leie@eiksmarkavel.no 

Spørsmål om allerede booket lokale 

E-post: leie@eiksmarkavel.no 

Telefon: 977 19 030 (man-fre fra 18.00-20.00) 
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EIKSMARKA SANITETSFORENING 
Stiftet 1961 

 

 

Vi er en lokalforening av Norske Kvinners Sanitetsforening – Norges største kvinneorganisasjon 

med ca. 41.000 medlemmer og over 650 foreninger over hele landet. 

På våre møter 3. tirsdag i måneden på Østerås Seniorsenter, Eiksveien 98, har vi forskjellige 

temaer – alt fra helserelaterte emner til bøker, blomster osv. Velkommen til våre møter enten du 

er medlem eller ikke. 

Våre viktigste inntektskilder er, foruten medlemskontingent, julelotteri, motevisning, kakelotteri 

og salg av fastelavnsris. Vi er så heldige at vi har gode samarbeidspartnere i nærmiljøet som 

støtter oss med gaver til utlodninger! 

Sentralt støtter vi bl.a. kvinnemedisinsk forskning, kampen mot skjønnhetstyranniet og kampen 

«Mot Vold i nære relasjoner». Som en lokal forening, er vi opptatt av å støtte arbeidet for barn og 

unge og bidrar så godt vi kan! 

 

BLI MED DU OGSÅ! DA KAN VI BIDRA MER! 

ENGASJEMENT I FRIVILLIG ARBEID STIMULERER TIL TRIVSEL OG SAMHOLD 

 

Eiksmarka Sanitetsforening ønsker deg velkommen – gjerne som medlem, men også til våre 

medlemsmøter! 

 

Kontakt  

Leder: Jorunn Bakken Christensen 

Mobil: 98 23 90 20 

E-post: joruchri@online.no 

Facebook: www.facebook.com/eiksmarkasanitetsforening 
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43   Følg Eiksmarka Vel på Facebook 

 

 

  

MELDING OM FLYTTING OG MEDLEMSKAP 

 

 

MELDING OM FLYTTING 
Eiksmarka Vel 
 
 
 

Jeg/Vi ____________________________________________________________ har flyttet 
 
 
Fra _______________________________________________________________________ 

 
 
Til ________________________________________________________________________ 

 
 
Navn på vedkommende som har overtatt etter meg/oss: 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

************************************************** 
 

 
 

 
MELDING OM MEDLEMSKAP 
Eiksmarka Vel 
 
 
Undertegnede ______________________________________________________________ 
 
er pliktig medlem / ønsker medlemskap i Eiksmarka Vel 

 
 

Adresse ___________________________________________________________________ 
  
 
Tlf. _______________________________________________________________________ 

 
 
Dato ______________  
 
 
 
Med hilsen _________________________________________________________________ 

 
 
 

Sendes til Eiksmarka Vel, post@eiksmarkavel.no eller Postboks 119, 1332 Østerås. 
 
 
 

mailto:post@eiksmarkavel.no


 

 

 

                 
 

Foto: Erik Borgersen 




