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ÅRSMØTE  2016
HVORDAN  VIL  VI  AT  EIKSMARKA  SKAL  VÆRE  I  FREMTIDEN?  

• Innkalling til Årsmøte Eiksmarka Vel 
• Innkalling til Årsmøte Eiksmarka Tomtesameie
• Årsmelding og årsregnskap 2015, budsjett 2016

Eiksmarka i all sin prakt. Foto: Arve Garmager. 
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Styret i Eiksmarka Vel 2015/2016:

Styret

Karina Langseth, styreleder
Syd-Fossum 43
Mob. 917 54 017

Hans Henrik Thaulow, styremedlem
Konglefaret 24
Tlf. 67 14 09 79
Mob. 411 80 097 

Olov Belander, styremedlem
Otto Rugesvei 21 A
Mob. 936 71 820

Ulrikke T.B. Berg, styremedlem
Otto Ruges vei 5A
Mob. 928 40 628

Anders Bergesen, styremedlem
Eiksveien 50
Mob. 926 94 713

Elisabeth Schadenberg, styremedlem
Lauritz Sands vei 17A
Mob. 926 83 244

Varamedlemme

Knut E. Jacobsen
Konglefaret 5 B
Tlf. 67 14 85 79
Mob. 908 63 360

Marit Kringstad
Lauritz Sands vei 22 D
Mob. 959 48 884

Hanne Ystad Mørch
Hasselbakken 10
Tlf. 67 14 88 02
Mob. 976 67 074

Besøksadresse:
Niels Leuchs vei 40
1359 Eiksmarka

Postadresse:
PB. 119
1332 Østerås

Mobil:
911 95 889 
(hverdager 18.00-20.00, 
kun Velsaker) 

E-post:
post@eiksmarkavel.no

Regnskapsfirma:
Abaci AS 
Grini Næringspark 1
1361 Østerås 
tlf. 67 14 10 30
Ole Eegth
Epost: ole@abaci.no

Bank kontonr:
6228.05.54516

Org.nr:
975 489 159

Leie av Vel-lokalet:  
Niels Leuchs vei 40
1359 Eiksmarka

Utleieansvarlig:  
Anders Bergesen
Mob.: 977 19 030 
(hverdager 18.00-20.00 kun utleie)
Epost: leie@eiksmarkavel.no

Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 700 medlemmer i 
Eiksmarka (inkludert Fossum). 

Eiksmarka Vel er en av Norges eldste og største Velforening og 
uttalelsene våre har betydning. 

Formålet er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser. Vi er 
opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo for

neste generasjon.  

Medlemskap er både pliktig iht. kjøpe- eller leiekontrakt der dette 
gjelder, og frivillig for øvrige beboere på Eiksmarka Vels sitt område.

Arbeidet er på frivillig basis og din kontingent på 350 kr. går til: 

• Vedlikehold av arealets områder – kontinuerlig, 
vårryddeaksjonen og juletreinnsamlingen

• Sosiale arrangementer – juletretenningen, støtte til 17. mai og 
andre lokale initiativer

• Eiksmarka grendehus – utleie til redusert pris og vedlikehold
• Utgivelse av Vel-nytt
• Aktiv samarbeid med kommunen ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm.

Det er flere og til dels store byggeplaner i området som vi har mulighet 
til å påvirke utformingen av og din stemme er viktig.

Følg oss!
Facebook - @eiksmarka_vel

Instagram - #eiksmarka
www.eiksmarkavel.no 
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KJÆRE EIKSMARKA INNBYGGER

Nå holder du et jubileums Vel-nytt. Vel-
nytt feirer sin 40. årgang. Forsidebildet vant 
fotokonkurransen. Bildet er kalt «Eiksmarka 
var i all sin prakt i går» og ble tatt av Arve 
Garmager vha. drone. Vi gratulerer. 

Vel-nytt er et informasjonskanal om hva 
som rører seg på Eiksmarka. Det har vært 
publisert store og små lokalhistorier med 
fine bilder. Bladet er et informasjonskanal for 
Eiksmarka Vel og Eiksmarka Tomtesameie 
der styrene informerer om saker de 
arbeider med. Til slutt, kunngjøring av 
sosiale begivenheter, av årsmøter og datoer 
for vinter og vårrydding.

Bladet har blitt utgitt opp til 4-5 ganger i 
året. Med økende bruk av sosiale medier, 
har Eiksmarka Vel tatt i bruk hjemmesiden, 
Facebook og Instagram med stor suksess. 
Styret har forstått at mange setter pris 
på papirutgaven og derfor gir vi ut 
denne 2 ganger i året i forbindelse med 
Julegrantenningen og Årsmøtene.

Styret har jobbet med:
• Oppfølging av Eiksmarka senter og 

Fossum byggeprosjektene
• Arrangering av Julegrantenning
• Vedlikehold av utearealer sammen med 

Eiksmarka Tomtesameie
• Opprydding av medlemslister
• Forberedelse av Årsmøte i 2016
• Årsmelding, årsregnskap for 2015 og 

budsjett for 2016
• Utgivelse av to Vel-nytt

Alle Eiksmarka Vel medlemmene er invitert 
til Årsmøte 2016 den 16. mars i Velhuset. 
Det er meget viktig at så mange som mulig 
møter opp fordi vi i styret synes det er viktig 
og inspirerende å vite hva medlemmene 
mener om vårt arbeid og gi oss innspill på 
hva vi skal arbeide med.

EIKSMARKA VEL SØKER STYREMEDLEMMER/ 
VARAMEDLEMMER

OG 
FAGPERSONER MED BAKGRUNN/ENGASJEMENT 

I BOMILJØ, SAMFERDSEL, LOV&REGLER

Eiksmarka Vel ivaretar interessene til beboerne på Eiksmarka og Fossum. 
Vi er en av Norges største Velforeninger og uttalelsene våre har betydning. 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo for neste 
generasjoner. 

Vi inviterer beboere på Eiksmarka til å melde seg som styremedlemmer. 
Dette er givende og viktig arbeid, i tillegg til at det er hyggelig og sosialt. 
Styret møtes en gang i måneden. 

I år er 2 av de faste styremedlemmene som fratrer og fire er på valg og 
velges for to år. I tillegg er det tre vararepresentantene som velges hvert år.

Vi ønsker også kontakt med fagfolk og andre med engasjement på områder 
som utforming av bomiljøer, samferdsel, lov og regler og annet. Eiksmarka 
er under sterkt utbyggingspress og vi har mulighet til å påvirke utformingen 
av vårt område. Nettverket vil bidra med råd og faglige innspill til styret i 
ulike saker. 

Styret tar imot forslag på navn. Ta kontakt på epost post@eiksmarkavel.no 
eller ring 911 95 889.

Naturlig nok har byggeprosjektene på 
Eiksmarka og Fossum hatt størst fokus. 
Bærums arealplan skal revideres og nytt 
større byggeprosjekt er på trappene (Niels 
Leuchs vei/Bekkegrenda). Styret vi være 
aktiv og bidra til at Eiksmarka blir slik 
vi ønsker det. Da må styret vite hva dere 
mener og dermed jobbe mer målrettet. SÅ 
MØT OPP!!!

Det er ingen hemmelighet at oppfølging av 
byggesakene har tatt mye ressurser blant 
annet på grunn av lite kunnskap rundt 
byggesaksprosesser. Vi har dratt veksler 
på noen entusiastiske fagfolk og engasjerte 
naboer på Eiksmarka og takker dem for 
det. For å sikre en god prosess videre, vil 
vi bygge opp et nettverk av fagfolk som 
kan bidra med råd og innspill. Med dette 
håper jeg at mange vil melde sin interesse.

Til slutt, jeg vil oppfordre engasjerte 
Eiksmarka boere om å melde seg som 
styremedlem eller varamedlem til 
kommende årsmøte.

Dette arbeidet er på frivillig basis og jeg vil 
takke styremedlemmene for deres arbeid. 

Vi gleder oss til å se dere på Årsmøtet 
16. mars 2016

Med vennlig hilsen 

Karina Langseth
(Styreleder)
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Tradisjon tro ble julegranen tent første 
søndag i advent. Elisabeth Schadenberg 
koordinerte annonsering, laging av juleposer, 
stor nisse og små nisser. Meget vellykket 
arrangement som samlet mange store og 
små. Eiksmarka og Eikeli skolekorps spilte 
opp til sang av noen av våre kjente og kjære 
julesanger. Barna med foreldre gikk rundt 
julegranen i flere ringer. Så ropte alle barna 
på julenissen som kom med noen smånisser 
for å dele juleposer til både små og større 
forventningsfulle barn. Eiksmarka speidere 
serverte deilige vafler og varm julegløgg.

Dessverre var julebelysningen ødelagt og 
slukket dagen etter. Styret har satt i gang 
utbedring av anlegget og lover en sikker og 
robust belysning til neste gang.

Julenissen synes at det var stor stas å være 
blant mange herlige barn, unge og voksne og 
lover å komme tilbake første søndag i advent 
2016!

Og, tradisjon tro ble det arrangert fakkeltog 
nyttårsaften 2015/2016. Toget gikk i 

JULEGRANTENNING OG NYTTÅRSFAKKELTOG
Tekst: Karina Langseth

Slettestien der mange barn, unge og voksne 
gikk med fakler. I Facebook kunne vi lese 
«Det ble en skremmende slutt på årets vakre 
fakkeltog, da noen av rakettene veltet og fant 
veien mot alle som sto og så på. Så langt 
vi har fått med oss har det gått bra med de 
som fikk nærkontakt, de har sluppet unna 
med svimerker på klærne og en real støkk! 
Det kunne fort gått mye verre. Vet mange 
ble redde, men håper ikke det gir varige 
mén! Neste år blir det større sikkerhetssone 
og stabilisering av fyrverkeriet med 
sandsekker eller lignende. Og Europris har 
fått tilbakemelding om det som må være en 
feilproduksjon, for de frivillige oppskyterne 
fulgte anvisningene for hvordan fyrverkeriet 
skal skytes opp. Vi tar hvert fall med oss 
en fersk respekt for risikoen ved bruk av 
fyrverkeri». 

Uansett, Eiksmarka Vel styret takker 
arrangørene for at bidrar med vakkert nyttårs 
fakkeltog og gleder oss til neste nyttårsaften. 

Julegrantenning julenisse. Foto: Karina Langseth. 

Fakkeltog. Foto: Ukjent. 

Styret i Eiksmarka Vel innkaller til ordinære årsmøtet 2016 onsdag 16. mars 2016 
kl. 20.15 i Vellokalet, Niels Leuchs vei 40.

Dagsorden
1. Åpning 

Godkjenning av innkallingen og dagsorden. 
Konstituering, inkludert valg av to stemmetellere og to personer til å underskrive  
protokollen.

2. Styrets melding
3. Årsregnskap for 2015 med revisjonsberetning 
4. Budsjett for 2016 og fastsettelse av kontingent
5. Behandling av forslag
6. Valg
7. Eventuelt

 
Andre saker enn dem som er nevnt i innkallingen eller dagsorden, og som medlemmer ønsker å 
drøfte på årsmøtet må være styret i hende 9. mars 2016. 
Vennligst send saker til post@eiksmarkavel.no. 
 
Deltakere 
Alle medlemmer av Eiksmarka Vel. Hvert medlem kan møte med en fullmakt. Hvert medlemskap har 
en stemme ved avstemning + evt. en fullmaktstemme.

Navnesedler og fullmaktsedler, som begge er gjengitt i dette Vel-nytt samt på vår hjemmeside 
(www.eiksmarkavel.no), bes utfylt på forhånd og avleveres ved ankomst. Sørg for at de utfylles 
riktig med navn og adresser.

Saker til behandling
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det kun kan treffes vedtak i de saker som er nevnt i 
innkallingen. Andre saker som måtte bli tatt opp under dagsordens pkt. 7 Eventuelt, kan drøftes på 
årsmøtet, og under forutsetning av at de er styret i hende minst en uke før møtet (9. mars 2016).
  
Møteledelse
Ordinære årsmøtet vil bli ledet av styret i Eiksmarka Vel.

Vedlegg
• Årsregnskap for 2015
• Budsjett 2016
• Vedtektene
• Navn- og fullmaktssedler 

INNKALLING TIL EIKSMARKA VEL ÅRSMØTE 2016
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2. STYRETS MELDING

Eiksmarka Vel styre har bestått av:
Styreleder  Karina Langseth
Nestleder   Hans Henrik Thaulow
Styremedlemmer  Olov Belander
   Ulrikke T.B. Berg
   Anders Bergesen
   Elisabeth Schadenberg
Varamedlemmer  Knut E. Jacobsen
   Marit Kringstad
   Hanne Ystad Mørch

Regnskap  Abaci AS
Revisor   Jacob Berger

Styremøter
Det holdes styremøter en gang i måneden. Et av styremøtene er i felleskap med Eiksmarka 
Tomtesameie.

Saker styret har behandlet i 2015

Arealplan og Byggesaker 
• Eiksmarka senter – Eiksmarka Vel, sammen med Eiksmarka og Grini barnehage, 

Eiksmarka Tomtesameie og engasjerte naboer hadde tett oppfølging av saken frem til 
Kommunestyrevedtak (mai). Hovedinnsigelse er byggehøyden (18 m fra Niels Leuchs vei) 
som vil frata lys/sol fra barnehagene, skoleområdet samt idrettsplassen i vinterhalvåret. 
I tillegg, innsigelse om avstand til nabogrense og ivaretakelse av områdets særegenhet. I 
skrivende stund er klagesaken fortsatt hos Fylkesmannen (se egen artikkel in i bladet).

• Fossum – Merknader til høringsutkast ble gitt i samarbeid med Fossum Naboutvalg. Det 
er behov for rehabilitering av området og bygging av en miljøby med tetthet på linje med 
naboområdet Fossumfeltet vil være velkomment. Følgende ble påpekt: Planutkastet er i 
strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
og Bærum kommunes egen arealstrategi og må derfor avvises. Utbyggingen vil bli en 
bilbasert satellitt. Antall nye boliger må derfor reduseres betydelig for å minske utslipp 
av klimagasser og andre miljø-belastninger. Smiejordet, et høyproduktivt åkerareal, må 
bevares i sin helhet. Kollektivløsninger med finansiering må være på plass før byggestart. 
Atkomsten til marka må ivaretas ved oppgradering av adkomst og ski– og turløypene. 
Utbyggingen må utsettes til etter 2030.

• Niels Leuchs vei/Bekkegrenda – Eiksmarka Vel har startet tidlig oppfølging av denne 
saken (se artikkel inn i bladet).

• Kommunens arealplan – Kommunens arealplan ble vedtatt i 2015. Fortetting skal 
være rundt trafikknutepunkter og boligområder skal skjermes mot videre fortetting. 
Eiksmarka er definert som lokalsenter der fortetting skal foregå. Det er lagt opp til 
100-130 leiligheter i Eiksmarka senter, Telenortomten og Niels Leuchs vei/Bekkegrenda. 
Eiksmarka Vel synes at utbygging av Eiksmarka som et lokalsenter med høy og tett 
bebyggelse nær barneskole og barnehager er problematisk. Skjerming av fortetting 

i boligområder er positivt, men det vil kreve tett oppfølging da det er stor press på 
området og stadige forslag til omgjøring av hus til småblokker med leiligheter blir 
fremlagt og vedtatt (eks. Snaret). 

Forvaltning og vedlikehold av friområder sammen med Eiksmarka Tomtesameiet
Eiksmarka Vel og Eiksmarka Tomtesameie samarbeider om vedlikehold at Vellets friområder. 
Arbeidet omfatter felling av trær og annen vegetasjon, innsamling av avfall
og vedlikehold av benker, badebrygge i Østernvann. 
Aktiviteter i 2015:

• Området rundt tennisbanene og rundt velhuset ble ryddet for noe vegetasjon.  Det 
samme gjaldt Slettestien og hjørnet Konglefaret/Snaret. 

• En sittegruppe ble innkjøpt fra Ila Landsfengsel og plassert på Slettestien.
• Postkassen som ble fjernet da Eiksmarka Senter ble revet, ble satt opp igjen ved 

Eiksmarka T-bane stasjon i november. 
• Administrasjon av årlige operasjon «innsamling av juletrær» (januar) og operasjon 

«innsamling av hageavfall» (mai).

Tomtesameiet/Vellet har i dette arbeidet fått assistanse fra Eiksmarka Rotary og fra Torgeir 
Johnson, Fossum, som administrerte reparasjon av badebryggen.  Vi har også fått assistanse fra 
beboere langs Snaret i forbindelse med rydding av Vellets friområde her. Styret takker for hyggelig 
samarbeid og engasjement.

Medlemslister og kontingent
• Styret har ryddet opp i medlemslister. Det har vært utfordrende å vedlikeholde listene 

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

• Årsmøte godkjente ny kontingent (350 kr.). Ny faktura layout inkludert beskrivelse av 
Vellets viktigste oppgaver ble laget. Styret registrerte økning i antall husstander som 
betaler kontingenten. Og det er ekstra hyggelig når nye innbyggere melder seg raskt 
inn. Kontingenten på 350 kr. går til alle de nevnte aktivitetene som er til glede for våre 
Eiksmarka beboere.

Sosiale arrangementer
• HEI festivalen (august) – For første gang arrangerte Grinilund og Østerås menighet 

HEI festivalen, et samarbeidsprosjekt mellom kirke, skole og frivillige organisasjoner. 
Eiksmarka Vel v/Elisabeth Schadenberg sammen med Eiksmarka Tomtesameie hadde 
en stand med bl.a. quiz med mange spørsmål om nærområdet. Premien var 500 kr 
gavekort. Fantastisk arrangement. Fantastisk arrangement.

• Julegrantenning – Tradisjon tro ble julegranen tent første søndag i advent. Elisabeth 
Schadenberg koordinerte annonsering, laging av juleposer, stor nisse og små nisser. 
Meget vellykket arrangement som samlet mange store og små. Se egen artikkel i bladet.

Sosiale medier
• Oppgradering og vedlikehold av hjemmesiden
• Opprettelse av Facebook og Instagram kontoer

Trafikale tiltak
Støtteuttalelse til fortau i Vollsveien ved Lindebergveien
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Velhuset og Vellokale
• Rekordutleie kr. 117 900
• Nye møbler
• Fortløpende vedlikehold 

Økonomisk bidrag til tiltak i nærmiljøet
• Eiksmarka Bibliotek
• 17.mai feiring ved Eiksmarka skole
• Eiksmarka kor
• Lekeplasser

3. ÅRSREGNSKAP 2015

Regnskapet for 2015 er avsluttet med et resultat på kr. 92 725. Fakturering og regnskap er utført 
av regnskapsfirma Abaci AS. 
Inntektene har bestått av utleie av Vellokalet og medlemskontingenter. Utleie av lokalet går meget 
bra, men innbetaling av kontingenten har vært utfordrende.
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.
Regnskapet er revidert. Årsregnskap og revisjonsberetningen er vedlagt.

4. BUDSJETT 2016

I budsjett for 2016 er inntektene økt med kr. 1 786 og utgiftene økt med kr. 143 894, som gir et 
resultat på kr. -49 383.
Styret tar mål av seg å øke antall betalende medlemmer. Styret foreslår å øke kostnaden til bruk av 
konsulent(er) i forbindelse med byggeprosjektene som krever ressurser innen juss, arkitektur og 
trafikkmålinger. Styret foreslår å øke tilskudd til lokale initiativ som kommer Eiksmarka innbyggere 
til gode. Ellers er det er lagt inn en generell økning i andre kostnader på 5 % i forhold til 2015.

5. BEHANDLING AV FORSLAG

Styret i Vellet fremmer forslag om å 
• Avsette 75 000 kr. til innhenting av konsulenttjenester i forbindelse med byggesaker i 

området.

6. VALG

Følgende er foreslått til nytt styre for 2016

Styreleder  Karina Langseth – Valgt i 2014 for 2 år. Stiller til gjenvalg.
Styremedlemmer  Olov Belander – Valgt i 2015 for 1 år. Stiller til gjenvalg.
   Ulrikke T.B. Berg – Valgt i 2015 for 2 år. Ønsker å fratre.
   Anders Bergesen – Valgt i 2014 for 2 år. Stiller til gjenvalg.
   Elisabeth Schadenberg – Valgt i 2014. Ikke på valg
   Hans Henrik Thaulow – Valgt i 2014. Stiller til gjenvalg.
   
Varamedlemmer  Knut E. Jacobsen, på valg.
   Marit Kringstad, på valg.
   Hanne Ystad Mørch, på valg.

Revisor   Forslag presenteres på Årsmøte

Valgkomité  Karina Langseth

7. EVENTUELT

Vi ønsker velkommen til Årsmøtet
Styret
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EIKSMARKA VEL - ÅRSREGNSKAP 2015 (1) 
 
 
 

 
 

EIKSMARKA VEL - ÅRSREGNSKAP 2015 (2) 
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EIKSMARKA VEL – FORSLAG BUDSJETT 2016 
 
 

 

2015 2016
Annen Drifstinntekt

3600 Leieinntekter 117 900 120 000
3610 Vel kontingent 573 300 577 500
3611 Vel kontingent tidligere år 4 514 0
3990 Forskudd fra vel medlemmer 0

Sum annen driftsinntekt 695 714 697 500

Sum driftsinntekt 695 714 697 500

Varekostnad
4010 Service og vedlikehold 12 346,30 27 964
4011 Hageavfall innsamling 117 557,50 135 935
4014 Støtte diverse tiltak 14 329,70 36 000
4020 Forsikringer 11 836,00 11 750
4030 Vel Nytt produksjon 52 562,50 60 000
4040 Bærum Velforening og VFO 4 698,00 20 900
4050 Renhold 8 710,24 9 146
4051 Strøm Velhus 16 804,20 17 644
4054 Renovasjonsgebyr Vel hus 3 062,50 3 216
4080 Diverse Kjøp 17 787,68 18 677

Sum varekostnad 259 695 341 232

Lønnskostnad 0
5000 Lønnskostnader 94 140,00 95 000
5001 Bruttolønn under beløpsgrense pr person 600,00 0
5010 Feriepenger 7 664,08 8 047
5400 Arbeidsgiveravgift 13 273,14 13 937
5410 Arb.giv.avg. på Feriepenger 1 080,20 1 134
5995 Sos. utgifter og andre personalkostnader 16 704,77 17 540

Sum lønnskostnader 133 462 135 658

Avskrivning på varige driftsmidler mm.
6010 Avskrivninger 44 681,00 45 400

Sum avskrivninger 44 681 45 400

Annen driftskostnad
6705 Regnskapshonorarer 53 131,50 65 788
6720 Konsulenthonorarer 51 247,13 99 000
6800 Kontorrekvisita 7 063,63 7 417
6860 Møter, kurs, lit teratur o.l. 14 502,34 14 502
6900 TelefonI/Nett 22 595,03 23 725
6940 Porto 13 391,25 14 061
7830 Konstatert tap på kundefordringer 0

Sum annen driftskostnad 161 931 224 493

Annen renteinntekt, rentekostnad, finanskostnad
8050 Renteinntekter 3 611,67 3 000
8150 Rentekostnader 86,16 100
8179 Andre finanskostnader 6 746,05 3 000

Sum annen finanskostnad 3 221 100
                              
Sum driftskostnad 602 989 746 883

Driftsresultat                92 725 -49 383

EIKSMARKA VEL - BALANSE 2015 
 

 

 

  

REVISJON ÅRSREGNSKAP 
 
Revisjon vil foreligge til Årsmøte. 
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blir høye og tette, at sikre trafikale forhold 
for barna som går til skole og barnehager 
ivaretas og at Eiksmarkas åpne og grønne 
særpreg beholdes.

Tennisbane i Barketomta
4 innebyggede baner og P-plasser
Tekst: Siren Tjøtta 

Barketomta må bestå som grøntområde for 
allmenn bruk.

Barketomta syd på Fossum er en åpen, 
grønn park, avgrenset av biologisk 
viktige randsoner. Gjeldende regulering 
er «grønnstruktur med underformål 
friområde» tilgjengelig for allmennheten, 
i kommunedelplanen Lysaker- og 
Sørkedalsvassdraget, vedtatt 18.6.2014.

Kommunen har mottatt forslag fra 
Eiksmarka tennisklubb om privat bruksrett 
til tomta, med oppføring av stor hall for 
vinterbruk. Saken er en konsekvens av grove 
saksbehandlingsfeil fra Bærum kommune, 
og saken har mottatt mange innvendinger.  
Det knytter seg spenning til om kommunen 
denne våren fremmer saken for politisk 
behandling i Planutvalget. Kommunen kan 
tilskrives på post@baerum.kommune.no, 
arkivsakID 15/133827.

Vi trenger ditt synspunkt!

Erfaring viser at befolkningsengasjement i 
forbindelse med større utbyggingsprosjekter 
er liten i tidlig fase, og økende mot 
sluttfasen. Dette gjør arbeidet vanskelig. 
Som skrevet over, det er STORT press for å 
bygge her på Eiksmarka da det er lukrativt. 
Derfor er det meget viktig at DU forteller 
oss hva du mener. Så kan vi sørge for å 
representere flertallet, og dermed ha en 
sterkere stemme tidlig i prosessen. 

Derfor møt opp Årsmøte og fortell oss 
hvordan du vil at Eiksmarka skal se ut i 
fremtiden. 

UTBYGGINGER I EIKSMARKAOMRÅDET 
– HVA SKJER?
Tekst: Karina Langseth

Vi er så heldige som bor i et så flott område 
som er grønt, lyst, nær marka og med tilgang 
til byen. Dette gjør området svært attraktivt 
for utbyggere. Det er meget stort press på 
kjøp av både felles og private eiendommer 
for å utvikle disse med blokker. Vi forstår de 
politiske retningslinjer om å fortette langs 
T-banen og ved knutepunkter. Eiksmarka 
sentrum er unikt fordi det er en barneskole 
og 3 barnehager i umiddelbar nærhet og 
er registrert som kulturmiljø. Derfor har 
det vært meget viktig for Eiksmarka Vel å 
være positiv til utviklingen, samtidig som at 
det skal tas hensyn til barn og unge, vårt 
særpreg og at det utvises forsiktighet inn 
mot markagrensen.

Eiksmarka senter
66 leiligheter og handelssenter i 5 blokker 
med 5 etasjer

Det var møte hos Fylkesmannen der Link 
arkitektur AS fremla de lenge etterspurte 
sol/skyggeanalyser for representanter 
fra Eiksmarka Vel, Grini og Eiksmarka 
barnehager og Eiksmarka Tomtesameie 
samt engasjerte naboer. Disse analysene 
kunne tydelig vise hvordan slagskygge 
fra blokkene vil påvirke barnehagene og 
skolens utearealer samt idrettsplassen i 
vinterhalvåret. Det står tydelig for oss at 
barnas interesser ikke hatt blitt godt nok 
ivaretatt i denne saken. Saken er fortsatt 
under behandling hos Fylkesmannen.
Både Eiksmarka Vel og Eiksmarka 
Tomtesameie følger nøye med utviklingen 
og vil arbeide for at dette prosjektet ikke 
går utover omkringliggende arealer og 
sikre at trafikkforhold og møteplasser blir 
ivaretatt som forutsatt.

Det har også vært møter mellom utbygger, 
Kommune og barnehagene i forbindelse 

med støyforhold under bygging. Flere tiltak 
er identifisert som skal ivareta barnas helse 
og miljø under byggingen.

Senteret er nå revet og vi håper at våre krav 
om lavere høyde når frem slik at barna og 
øvre befolkning får beholde lyse utearealer 
gjennom vinteren.

For mer informasjon om saken, følg på 
Bærum Kommunens side. 

Fossumbyen 
1 800 leiligheter/rekkehus

Rådmannen i Bærum Kommune har 
anbefalt at dette prosjektet utsettes til 
tidligst 2015 eller senere, begrunnet med 
at det innebærer store investeringer til 
infrastruktur, blant annet skole, transport 
o.l. Saken skal opp i Planutvalget der 
politikkere vil stemme over hva som skal 
skje videre. Eiksmarka innbyggere talte 
klart i siste Kommunevalg, stort sett 
enighet om at Fossum kan ikke bygges ut 
før transportløsninger er på plass, og at 
omfanget begrenses. Vi følger spent med 
om våre folkevalgte lytter til oss.

Nytt prosjekt Niels Leuchs vei/
Bekkegrenda
Planer om 45 leiligheter, 3 blokker med 
4-5 etasjer

Vi kunne lese i Finansavisen i 2015 at 
Gjelsten hadde inngått opsjonsavtaler med 
villaeiere om kjøp av tomtene for å bygge 
45 leiligheter i 3 blokker med 4-5 etasjer 
i Niels Leuchs vei/Bekkegrenda (se bilde). 
Styrene i Eiksmarka Vel og Eiksmarka 
Tomtesameie vil følge med og gi innspill 
fra dag 1. Vi vil påvirke slik at byggene ikke 

Avisutklipp Foto: Ukjent. Tennisbane i Barketomta. Foto: Siren Tjøtta. 
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flertall. Ved stemmelikhet er styreleders/
nestleders stemme avgjørende.
Styreleder innkaller til styremøter. Ved forfall 
kan styremøter innkalles av nestleder eller 
av 3 styremedlemmer i fellesskap. Styret 
fører protokoll over sine forhandlinger.
Vellet forpliktes av styreleder og nestleder 
i fellesskap, eventuelt av styreleder eller 
nestleder sammen med ett av de øvrige 
styremedlemmer. Styret kan ikke oppta lån 
eller inngå avtaler om større økonomiske  
forpliktelser for vellet uten etter vedtak på 
årsmøtet.
Vellets representant i Bærum Velforbund 
utpekes av og blant styrets medlemmer.

§ 5 - Årsmøter
Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. 
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 
utløpet av 
1. kvartal. Innkalling til årsmøtet sendes alle 
medlemmer senest 14 dager før årsmøtet 
sammen med styrets beretning, forslag til 
dagsorden og innkomne forslag.
Ekstraordinært årsmøte  kan holdes når 
styret eller minst 1/20 av medlemmene 
skriftlig forlanger dette. Innkalling må 
skje på samme måte som for ordinære 
årsmøter, innkalling må angi de saker som 
ønskes behandlet.
Andre saker enn dem som er nevnt i 
innkalling eller dagsorden og som et 
medlem ønsker drøftet på årsmøtet, 
må være styret i hende minst 1 uke før 
møtedagen. Årsmøtet skal be handle enhver 
sak, men kan bare fatte vedtak i saker som 
er nevnt i innkallingens punkt 1-6.
Årsmøtet ledes av styreleder eller nestleder, 
eller en egen møteleder valgt av årsmøtet. 
Det skal velges referent og 2 personer til å 
undertegne protokollen fra årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle:
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Styrets beretning
3. Regnskap med revisjonsberetning
4. Budsjett for neste år – herunder 
fastsettelse av kontingenten
5. Andre saker som er nevnt i innkallingen

6. Valg av:
 - styreleder
 - 2, respektive 3 styremedlemmer
 - 3 varamedlemmer til styret
 - revisor
 - valgkomité med 3 medlemmer
7. Eventuelt
Styreleder og styrets øvrige medlemmer 
velges for 2 år om gangen slik at halvparten 
trer ut av styret hvert år. Styreleder velges 
først ved særskilt valg. Varamedlemmene 
velges ved særskilt valg med funksjonstid 
1 år. Dessuten velges revisor med 1 
varamann og en valgkomité bestående av 3 
medlemmer med funksjonstid 1år.
Alle myndige medlemmer av vellet 
er valgbare. Gjenvalg kan finne sted. 
Medlemmene plikter å motta valg. Enhver 
kan imidlertid unnslå seg valg for så 
lang tid som vedkommende tidligere har 
innehatt tilsvarende verv. Foreligger flere 
forslag, skal valget foretas skriftlig. Valgte 
tillitsmenn som flytter ut av velområdet, 
kan bare fungere frem til neste årsmøte.
Kandidater foreslås av valgkomitéen. 
Dessuten kan årsmøtet ta opp til valg 
kandidater fremmet på årsmøtet.
Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig 
uansett antall fremmøtte.
Alle valg og avgjørelser unntatt 
vedtektsendringer, jfr. § 9, og vedtak som 
går utover de rammer som kjøpekontrakter 
og skjøter setter, jfr. §2 , treffes med simpelt 
flertall. Ved stemmelikhet er styreleders 
stemme avgjørende.
Det føres protokoll over årsmøtets 
forhandlinger.

§ 6 - Regnskap
Vellets regnskapsår følger kalenderåret.

§ 7 - Medlemsmøter
Når det foreligger saker som styret finner 
at medlemmene bør orienteres om og/eller 
innhente medlemmenes oppfatning av eller 
når det fra kommunen ytres ønske om det, 
bestemmer styret om det skal avholdes 

§ 1 - Formål
Eiksmarka Vel er en partipolitisk nøytral 
sammenslutning av grunneiere og beboere, 
og har som formål å ivareta medlemmenes 
og velområdets felles interesser i den 
utstrekning vellets årsmøte, vedtekter og 
styre bestemmer.
Vellet tar opp, samordner og gjennomfører 
tiltak til beste for beboerne og  for 
velområdet, eventuelt i samarbeid med 
andre foreninger og organisasjoner i 
området. Det representerer befolkningen 
overfor kommunen og er befolkningens 
talerør utad i saker som vedrører områdets 
og befolkningens interesser.
Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører 
området. Saker som blir forelagt vellet, 
behandles i samsvar med de gjensidige 
forpliktende avtaler som er inngått mellom 
kommunen og vellet.

§ 2 - Medlemskap og stemmerett
Obligatoriske medlemmer er alle som 
plikter å være medlem i henhold til kjøpe- 
eller leiekontrakt (*). Dessuten kan myndige 
grunneiere, beboere og medlemmer av 
deres husstander samt forretninger og 
firmaer innenfor området være medlemmer.
Ektefeller, samboende eller medlemmer av 
deres husstander avkreves kontingent som 
ett medlem med mindre disse har tegnet 
eget medlemskap, likeså forretninger og 
firmaer.
Hvert medlemskap har én stemme. 
Borettslag eller lignende kan ha kollektivt 
medlemskap, og hvert medlem av disse har 
én stemme. Det er adgang til å stemme med 
stedfortreder, som selv må være medlem 
og legge frem skriftlig fullmakt for styret 
ved møtets begynnelse. Ingen kan avgi mer 
enn to stemmer.
Eiere av eiendommer som er tillagt andeler 
i friområdet, treffer vedtak tilknyttet dette, 
etter sameieloven. 
Skal det treffes vedtak som går utover de 

VEDTEKTER
av 26. november 1980, med endringer av 9. februar 1983 og av 18. mars 2002.

rammer som kjøpekontrakter og skjøter 
setter, kreves det enstemmig tilslutning fra 
de obligatoriske medlemmene.
(*) Ifølge klausul på eiendommer solgt av 
Harald Løvenskiold og Brække og Eiksmarka 
sameie, er samtlige eiendomsbesiddere og 
hver innehaver av leilighet obligatoriske 
medlemmer av velforeningen. 

§ 3 - Kontingent
Medlemmene er forpliktet til ved varsel 
å betale den kontingent som årsmøtet 
til enhver tid har fastsatt. Utmelding av 
frivillig medlem skal skje skriftlig, og 
frivillig medlem som ikke har betalt på 2 
år, kan strykes. Medlemmet skal i tilfelle 
underrettes skriftlig på forhånd, og gis frist 
til å betale.

§ 4 - Styret
Vellet ledes av et styre bestående av 
styreleder, nestleder og 4 styremedlemmer 
med 3 varamedlemmer. Styret velger 
selv nestleder, fordeler tillitsverv og 
oppnevner utvalg. Dersom   leder går ut 
i løpet av perioden, fungerer nestleder 
som leder inntil styret selv har utpekt ny 
leder blant styrets medlemmer. Første 
påfølgende årsmøte velger ny leder. Styret 
gjennomfører årsmøtets beslutninger, 
representerer vellet utad  og forestår vellets 
daglige drift.
Styret engasjerer forretningsfører, sekretær 
eller lignende, i den utstrekning styret finner 
det nødvendig samt utarbeider instruks for 
vedkommende.
Styret administrerer velhuset etter egen 
instruks og forvalter vellets eiendommer. 
Styret forvalter vellets midler og avlegger 
årlig beretning og regnskap for årsmøtet.
Styret er beslutningsdyktig når 
styreleder eller nestleder samt minst to 
styremedlemmer eller varamenn er til 
stede. Alle avgjørelser treffes med simpelt 
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medlemsmøte eller sendes medlemmene 
skriftlig orientering.
Eventuelle avstemninger på slike møter er 
bare veiledende for styret ved den videre 
behandling av vedkommende sak.

§ 8 - Samarbeid 
Vellet må opprettholde jevn kontakt 
med kommunale organer og delta på de 
orienterings- og informasjonsmøter som 
blir holdt for å bli kjent med de planer som 
foreligger for området på kort og lang sikt.
Saker som forelegges vellet i henhold til de 
samarbeidsavtaler som er inngått mellom 
kommunen og vellet, behandles i samsvar 
med de retningslinjer som er trukket opp i 
disse avtalene. For saker som vedrører flere 
vel og som er forelagt vellet av Velforbundet 
eller av kommunen, sendes gjenpart 
av korrespondanse og/eller utskrift av 
møteprotokoller til disse til orientering.
Vellet bør samarbeide med nabovellene 
om saker av felles interesse. Det bør 
også arbeide for et godt forhold til andre 
foreninger og organisasjoner i området og 
eventuelt koordinere aktiviteter.

§ 9 - Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene kan bare foretas av 
et årsmøte. Forslag om slike endringer må 
være innkommet til styret senest 2 måneder 
før årsmøtet og skal kunngjøres sammen 
med innkallingen til dette.
Vedtektsendringer kan bare gjøres med 
2/3 flertall av de avgitte stemmer når 
minst 10 % av medlemmene er til stede. 
Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter 
denne bestemmelse, skal styret innkalle 
til et ekstraordinært årsmøte eller ta saken 
opp på neste ordinære årsmøte. Dette 
årsmøte er i så fall beslutningsdyktig 
uansett fremmøte.
Orientering om vedtektsendringer skal 
sendes Bærum Velforbund.

§ 10 - Utnevnelse æresmedlemmer 
– Hedersbevis
Årsmøtet kan, etter innstilling fra styret, 
utnevne til æresmedlemmer personer som 
gjennom lengre tid og/eller spesielt god 
innsats for vellet, har gjort seg fortjent til 
dette. Styret kan tildele vellets hederspris 
til medlemmer og andre personer eller 
institusjoner for fortjenstfull innsats til 
beste for vellet og dets medlemmer.

§ 11 - Velområdet
Årsberetningen skal gi en oversikt over 
velområdet, vellets eiendommer og øvrige 
aktiva. Eventuelle forslag om endringer av 
velområdets grenser eller sammenslutning 
med nabovel, behandles etter anmodning 
eller godkjennelse fra Bærum Velforbund 
og for øvrig i samsvar med vedtektenes § 9.

Navneseddel
Eiksmarka Vel

Merk!
Denne navneseddel utfylles på forhånd, medbringes ved ankomst under personlig fremmøte til 
Eiksmarka Vels ordinære årsmøte onsdag 16.mars 2016 kl. 20:15.

Navn ________________________________________________________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________________

Fullmaktseddel
Eiksmarka Vel

Merk!
Denne fullmaktseddel utfylles på forhånd, medbringes og leveres ved Eiksmarka Vels ordinære 
årsmøte onsdag 16. mars 2016 kl.20.15. For å bli godkjent må både fullmaktsmottakers og 
givers navn og adresse være påført.

Jeg gir herved (navn og adresse på fullmaktsmottaker):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

fullmakt til å stemme på mine vegne på Eiksmarka Vels ordinære årsmøte onsdag 16. mars 2016 
kl. 20:15.

Sted ________________________ den, ________________________ 2016

Navn (fullmaktsgiver) ________________________________________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________________
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Valgkomité
Knut Jacobsen

Revisor:
Jacob Berger

Møtevirksomhet
Styret har avholdt 8 ordinære styremøter og hatt epost- og telefonkontakt og enkelte befaringer.
Videre er det innkalt og avholdt ekstraordinært årsmøte 2 desember 2015. 

Det er nær kontakt og samarbeid med styret i Eiksmarka Vel i form av telefonkontakt, epost og 
enkelte møter. 

Saker som har vært behandlet
  
a) 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. 
b) Senterutbygging
 Styret har brukt mye tid på sette seg inn i saken og reagere på     
 reguleringsplanen og rammetillatelsen. Styret har først og fremst reagert på at   
 bygget kommer for tett på vår tomt. 
 Dette arbeidet er i nært samarbeid med Eiksmarka Vel og barnehagene.
c) Uteområdene
 Eiksmarka Vel og Eiksmarka Tomtesameie samarbeider om vedlikehold at    
 Vellets friområder. Tomtesameiet/Vellet har i dette arbeidet fått assistanse fra 
 Eiksmarka Rotary. I 2015 ble området rundt tennisbanene og rundt velhuset ryddet for  
 noe vegetasjon.  Det samme gjaldt Slettestien og hjørnet 
 Konglefaret/Snaret. En sittegruppe ble innkjøpt fra ILA Landsfengsel, og    
 plassert på Slettestien. 
d) Utleie riggområde for Bærum kommune ved Mølledammen.
 Området er leid ut og vil fortsatt bli leid ut til sluttføring på vårparten 2016.
e) Parkeringsplassen ved T-banen
 Det er inngått avtale med utbygger av Eiksmarka senter  om leie av området til   
 riggområde i byggeperioden på ca 3 år.
f) Hjemmeside
 Arbeidet med hjemmeside for Eiksmarka Tomtesameie er under utvikling.
g) Ansvarsfrihet for styret
 Styret ber om at det meddeles ansvarsfrihet

 
3.  Årsregnskap og revisjonsberetning for 2015
Regnskap og revisjonsberetning er ikke klart. Blir fremlagt på årsmøtet
a) Inntektene for 2015
Inntektene har bestått av leie- og festeinntekter fra Eiksmarka foreldrelagsbarnehage, Eikebo 
barnehage, Kollen boligsameie og Eiksmarka kjøpesenter, utleie riggområde Bærum kommune 
samt renter fra bankinnskudd.

Innkalling
Styret i Eiksmarka tomtesameie innkaller herved til det 12. ordinære årsmøte, 
onsdag 16. mars 2016 kl. 19.00 
i Eiksmarka Velhus, Niels Leuchs vei 40.(Årsmøtet i Eiksmarka Vel følger etterpå).

Kunngjøring i Vel-nytt i oktober 2015 samt på nettsiden til Eiksmarka Vel.

Endelig innkalling er meddelt sameierene gjennom Vel-Nytt nr. 1 2016.

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.

OBS! Alle deltakere må medbringe sin eiendoms gårds- og bruksnummer.
Se skjemaer nedenfor.(eller annet sted i Vel-nytt for utklipping)

1.  Dagsorden

1. 1. Åpning av møtet 
Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Valg av referent, stemmeteller og to personer til å undertegne protokollen.

2. Styrets årsmelding for 2015
3. Årsregnskap 2015 og revisjonsberetning
4. Fastsette styrets honorar. Styrets innstilling er etter flere år med samme beløp og øke 

satsen med 10% i år også.
5. Budsjett 2016
6. Saker til behandling. Ingen innkomne fra sameiere.
7. Valg 

Styrerepresentanter 
Styreleder 
Revisor

8. Eventuelt

2.  Styrets melding 

Styret har i perioden bestått av:
Iver Skrefsrud: Styreleder 
Tom Danielsen: Styremedlem
Hans Henrik Thaulow: Styremedlem
Maya Kollevold: Styremedlem
Harald Moe: Varamedlem

ÅRSMØTE I EIKSMARKA TOMTESAMEIE 2016
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b) Utgiftene for 2015
Utgiftene har vært styrehonorar og telefongodtgjørelse, leie av postboks, kontorrekvisita, 
annonsering i Budstikka, advokatutgifter, utgifter i forbindelse med ekstraordinært årsmøte.

4.  Budsjett 2016

Utgifter:
Styregodtgjørelse og dekning av telefonutgifter
- Styreleder kr. 2.420,- + kr. 1.210,-   kr. 3.630,-
- Styremedlem kr. 1.210,- + kr. 605,- x 4 kr. 7.260,- kr.   10.890,-

Regnskapsfører       kr.      7.000,-
Vedlikeholdsoppgaver i samarbeid med Eiksmarka Vel   kr.    40.000,- 
Lokalleie - Årsmøte, annonsering, rekvisita etc.    kr.    10.000,-
Informasjonstiltak       kr.    10.000,-
Juridisk og faglig  bistand      kr.    80.000,-
Sum utgifter       kr.  157.890,-

Inntekter:
Leieinntekter 2016       kr.  490.000,-
Renteinntekter       kr.      8.000,-
Sum inntekter       kr.  498.000,-
Budsjettert resultat 2016      kr.  340.110,-

5. Valg

Følgende er foreslått til nytt styre for perioden 2016:
Styreleder
Iver Skrefsrud

Styremedlemmer
Hans Henrik Thaulow. Valgt for 2 år i 2015.
Iver Skrefsrud, styremedlem, (stilte til gjenvalg for 2 år i 2014).Ikke på valg, men stiller til gjenvalg 
som styreleder.
Tom Danielsen  styremedlem, (stilte til gjenvalg for 2 år i 2014). Stiller ikke til gjenvalg 
Maya Kollevold, styremedlem. Valgt for 2 år i 2015.
Harald Moe, varamedlem, Valg 1 år i 2015 . Stiller til valg som styremedlem i 2 år
Varamedlem  xxx velges for 1 år

Valgkomité
Knut Jacobsen

Revisor
Jacob Berger, stiller til gjenvalg

Vi ønsker velkommen !
Styret
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Navneseddel
Tomtesameiet

Denne navneseddel utfylles på forhånd, medbringes ved ankomst under personlig fremmøte til 
Eiksmarka Tomtesameie sitt ordinære årsmøte onsdag 16. mars 2016 kl.19.00.
En gjør oppmerksom på at det er kun grunneiere med andel i tomtesameiet som har stemmerett. 

Navn ________________________________________________________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________________

Gnr/bnr _______ /_______

Dato: _________     Signatur: ________________________________

Fullmaktseddel
Ved årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie 2016

Jeg/vi,: Navn: ___________________________________________________

Eier av adresse: ______________________________ med Gnr/bnr _____/_______

gir herved fullmakt til: __________________________________

eier av adresse: _____________________________ med Gnr/bnr _______/___________

å stemme på vegne av oss i årsmøtet 2016  i Eiksmarka tomtesameie.

Dato: _________     Signatur: ________________________________
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EIKSMARKA VEL 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 2016

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

Ikke-medlemmer
• 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)

VÅRRYDDEAKSJONEN FOR HAGEAVFALL 2016

Hovedinnsamlingen foregår i uke 17/18 
i perioden fra fredag 
28. april til 7. mai 2016.

Hageavfallet skal være satt ut innen 
midnatt den 28. april. Dersom avfall ikke 
er hentet etter denne dato, kan man 
fortsatt sette ut, men er avfall hentet, kan 
ny henting ikke påregnes.

Hageavfallet bes satt frem foran 
egen eiendom langs offentlig vei, 
og ønskes ikke lagt igjen på store 
deponeringsplasser. 

Vi ber beboerne ta hensyn til naboene når 
avfallet settes ut slik at det ikke blokkerer 
inn og utkjørsel. Spesielt gjelder dette 
enkelte stikkveier til Vollsveien mellom 
Snaret og Ruglandsveien. 

Følgende retningslinjer gjelder

• Hageavfall i form av kvister, løv 
greiner, gress vil bli fjernet

• Kvistene skal være buntet sammen 
i hauger med de tykkeste endene 
ordnet samme vei. Diameteren må 
ikke overskride 10 cm.

• Buntene må ikke overstige en lengde 
på 2 meter og være buntet sammen.

• Løv og gress må legges i store 
plastsekker.

Eventuelle spørsmål kan rettes til 
Eiksmarka Vel pr e-post: 
post@eiksmarkavel.no
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ET UTVALG AV MANGE FLOTTE BILDER SENDT INN 
TIL FOTOKONKURRANSEN
Styret takker for alle bildene som kom inn. 
Navn på bildetaker og flere bilder kan sees på Facebook.

Vinterbilde fra Eiksmarka. Foto: Per-Harald Hansen.

Skispor. Foto: Marte Tryggestad.

Listuveien. Foto: Hildegunn Otnes.

Rimete og kaldt. Bildet er tatt fra Slettestien. 
Foto: Erik Borgersen.

Morgenrød. Foto: Siri Meisal.

Fossumfossen. Foto: Karina Langseth

Skispor. Foto: Ellen Margrethe Christiansen 
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Melding om flytting 
Eiksmarka Vel

Jeg/Vi _____________________________________________________________________________ har flyttet

fra ______________________________________________________________________________________ adr.

til ____________________________________________________________________________________ny adr.

Navn på vedk. som har overtatt etter meg/oss:

_____________________________________________________________________________________________

adr. _________________________________________________________________________________________

Sendes til Eiksmarka Vel, Postboks 119, 1332 Østerås

Undertegnede _______________________________________________________________________________

er pliktig medlem / ønsker medlemskap i Eiksmarka Vel

Adr. ________________________________________________________________________________________

Tlf. _________________________________________________________________________________________

Dato ________________________

Med hilsen _________________________________________________________________________________

Listua i strålende vintervær 17 januar 2016. Foto: Jan Erling Filtvedt.

Store og små i aktivitet i skøytebanen 16. januar. Foto: Olov Belander.

Leifs benk i Briskehaugen - minner 1983-1986 papirhus bursdagskrone hytte bygging.
Foto Jenny Therese.



leie@eiksmarkavel.no
 

 

 Miljøvennlige - laget av resirkulert plast 
 Økonomiske 

 Lett vekt - men likevel robuste 

 Slagfaste og sprekker ikke 

 Lette å håndtere og installere 

 Tåler salt 

 Fleksibel montering - kan monteres 90 grader på hverandre, slik at man    
enkelt kan legge rundt hjørner 

 

Drensrenner - Ideelle for drenering av hus, gårdsplasser og hager 

Din lokale leverandør på Østerås 
Tlf: 21 38 49 10 


