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

Eiksmarka Vel er Bærums største velforening 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 
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Eiksmarka Vel 2017- 2018 
Org.nr. 975 489 159 
 
Styret 
Karina Langseth, styreleder Syd-
Fossum 43 
Mob. 91754017  
 
Hans Henrik Thaulow, nestleder 
Konglefaret 24 
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 
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 
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Kjære Eiksmarka-innbygger 
Av Karina Langseth, styreleder i Eiksmarka vel 
 
I forbindelse med forberedelsene til 
Årsmøtet 2018, har jeg sett tilbake 
på hva innbyggere, arbeidsutvalg og 
styrene i Eiksmarka Vel og Eiksmarka 
Tomtesameie har fått til sammen i 
2017.  
 
Byggesakene har fått mest fokus. 
Arbeidsutvalget for byggesaker, 
Fossum naboutvalg, Eiksmarka 
Tomtesameie og ikke minst mange 
engasjerte innbyggere og naboer 
fortjener en stor takk for å ha fått til 
et godt samarbeid mellom oss 
Bærum kommunens planutvalg og 
politikere og utbyggere. Kommunens 
leder for planutvalget og politiske 
partier lytter til oss når det gjelder 
utbygging ved Eiksmarka T-bane 
stasjon. Det er kontinuerlig proaktivt 
arbeid ifm. foreslått utbygging i 
Fossum Bruk. Og gode løsninger for 
Møllebakken 5 og Coop er funnet.  
 
I 2017 satte vi større fokus på 
trafikksaker. Det er saker som 
meldes inn fra innbyggere og saker 
som settes i gang i vårt område.  I 
samarbeid med engasjerte innbyg-
gere, jobbes det med bl.a. tiltak for å 
sikre barnas skolevei langs Volls-
veien og fra Fossum ved Grinibroen, 
parkeringssituasjon i f.eks.  

 
Karina Langseth. Foto: privat 
 
Konglefaret som hindrer trafikkflyt 
og bidrar til uoversiktlig skolevei og 
utredning av konsekvenser for 
stenging av Vollsveien i rushtiden.  
 
Å arrangere og bidra til sosiale 
arrangementer er en meget takk-
nemlig jobb. Det er så hyggelig å se 
mange blide og forventningsfulle 
barn, ungdom og voksne på Jule-
grantenningen. Å være med i HEI- 
festivalen der frivillige organisa-
sjoner og innbyggere samles til 
kultur, lek og moro. Styret støtter 
tiltak som 17. mai komiteen, Nabo-
korets konsert, korpsets konsert, 
forfatterkveld ved biblioteket, 
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nyttårsfakkeltog og oppsetting av 
møbler i fellesområdene. Her er det 
bare å søke og midler til tiltak. Og til 
slutt, vi har vårt rimelig utleie av 
Velhuset. Det brukes flittig til 
selskaper, sameie- og organisa-
sjonsmøter, klasseavslutninger m.m. 
 
Vi er opptatt av kommunikasjon med 
medlemmene. Nå holder du et nytt 
nummer av Vel-nytt. Bladet har blitt 
mer allsidig og gir et godt innblikk i 
aktiviteter i vårt område. Du finner 
artikler om bl.a. Nabokoret, Fossum 
IF som feirer 100 år, Grinilund 
menighet og historiske innlegg.  
Vi har en Facebook gruppe som er 
åpen for alle og det er en glede å se 
engasjementet her. For meg er 
initiativene som strikkegruppen, 
utlåning av utstyr mellom naboene, 
hjelp til å finne hunder/katter/votter, 
dele bilder og historie viktige – dette 
bidrar til er godt naboskap! Debatter 
er også velkomne, og jeg oppfordrer 
til en god balanse mellom konstruk-
tive og opplysende innlegg og inn-
legg som har en risiko for å støtte 
/henge ut gitte grupperinger. Styret 
har opprettet en Facebook side for 
informasjon fra styret.  
 
Send oss gjerne artikler, bilder, 
annonser til post@eiksmarkavel.no.   
 
 
 

Årsmøte for både Eiksmarka Vel og 
Eiksmarka Tomtesameie holdes 
mandag 12. mars 2018 i Velhuset. 
Se innkallingene med årsmelding, 
innkomne saker, vedtektsendringer 
og valg i andre halvdel av bladet.  
 
Frivillighet, samarbeid, engasjement, 
proaktivitet, fleksibilitet, åpenhet er 
ord som beskriver det arbeidet som 
er gjort av dere innbyggere og 
arbeidsutvalg og styrene i Eiksmarka 
Vel og Eiksmarka Tomtesameie. Jeg 
takker dere av hele mitt hjerte. 
 
Vi sees på Årsmøte! 
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Er vi klare for elbilene? 
 

 

Antall elbiler og ladbare hybrider øker raskt i Bærum. Beboerforeninger og 
garasjelag som vil tilby lademuligheter, får store kostnader ved oppgradering av 
el-anlegg. Her orienterer eiendomsmegler Ketil Endresen (Krogsveen), driftsleder 
Sven Lunde (Fossum terrasse), Dag Mjelde (Fossum huseierforening) og klima-
rådgiver Anne Kristine Feltman (Bærum kommune). Foto: Lasse Aarønæs. 

Ketil Endresen. Foto: Krogsveen 

Vel-nytt: Hva sier boligkjøperne? 

Ketil Endresen: Som eiendomsmegler 
i området Eiksmarka og Østerås 
siden 2001, får jeg nå stadig oftere 
spørsmål om det er mulighet til å 
lade elbil. Dessverre blir det vanligvis 
nei på dette spørsmålet da felles-
garasjene som oftest ikke har strøm-
kapasitet til dette. Noen budgivere 
faller derfor fra, og velger å kjøpe 
leilighet i nye boligområder, f.eks på 
Fornebu. Dette betyr igjen at bolig-
selgere i vårt område oppnår lavere 
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priser på grunn av manglende lade-
mulighet. Usikkerheten og uenig-
heten er ofte stor i borettslag og 
sameier om hvem som skal betale 
for å etablere ladestasjoner og hvor-
dan bruken av disse skal betales. 
Dette kan også by på plassutford-
ringer. Det er ofte få parkerings-
plasser til beboerne, og disse gis ut 
etter ansiennitetsprinsippet. Det blir 
trøblete å gi elbil-eiere fordeler ved 
tildeling av P-plasser. 

Vel-nytt: Hvor mange ladestasjoner 
har sameiet Fossum terrasse nå? 

Sven Lunde: De første ladestasjonene 
ble installert i 2010. Vi har nå ca. 85 
Salto ladestasjoner, og disse er plas-
sert i garasjeanlegget ved beboers 
egen P-plass. Strømforbruket måles 
og faktureres med egen strømmåler 
for hver P-plass som leses av og 
faktureres årlig. Vi forventer at hver 
annen leilighet vil ha en ladestasjon i 
2020, og vi får da 200 ladestasjoner 
i sameiets garasjeanlegg. For liten 
kapasitet på el-tavlene fremtvinger 
overgang til ladestasjoner med last-
styring slik at alle brukere deler på 
tilgjengelig strøm. 

Vel-nytt: Hvem tar kostnadene ved 
oppgradering av strømanlegget? 

Lunde: Hver sameier bekoster egen 
oppgradering. Alle som ønsker lade-
stasjon må sende bestilling direkte 
til installasjonsfirma med kopi til 

driftsleder som også leser av 
strømmålere årlig. Vi har meget god 
erfaring med Ørnulf Wiig Installasjon 
AS i samarbeid med Salto lade-
stasjoner (DEFA). Ingen foruten vår 
egen installatør får tilgang til sam-
eiets el-tavler. Når beboere kjøper 
elbil hvor ladestasjon er inkludert i 
prisen, oppstår det problemer. 
Erfaringene med Hafslund Nett er 
middels gode.  

Vel-nytt: Hvilke råd kan du gi?  

Lunde: Ikke gi sameiere valgmulig-
heter ved installasjon. Bestem dere 
for hvilken type ladestasjon sameiet 
ønsker, og tilby kun denne. Dette 
blir i fremtiden det mest rasjonelle. 
Bruk ladestasjoner som er forberedt 
for laststyring, f.eks. Salto 572. Noen 
sameiere, som selv er elektrikere 
eller har en de kjenner som kan 
utføre installasjonen, har bedt om 
adgang til det elektriske anlegget. 
Dette avslåes uten diskusjon i vårt 
sameie. 

Vel-nytt: Hvor mange ladestasjoner 
har Fossum huseierforeningen nå? 

Dag Mjelde: Vi har fire garasje-
grupper med 10 - 19 plasser hver. I 
juni 2017 ble det installert 14 
ladestasjoner av type ‘Zapcharger 
Pro’ og 15 bakplater, alt fra den 
norske produsenten Zaptec. Alle 
brukere må benytte samme type 
ladestasjon, og stasjonene er 
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plassert ved hver beboers egen P-
plass i garasjeanlegget. Hver 
garasjegruppe har 64 A kurs, og 
strømmen deles (lastdeling) mellom 
de som lader. Dette medfører at 
lading går raskt (ca. 3,5 mil i timen), 
og vi unngår kapasitetsproblemer. 
Erfaringene viser at en 64 A kurs kan 
betjene inntil 40 plasser. 

Vel-nytt: Hvordan faktureres 
brukerne for strømforbruk? 

Mjelde: Hver måler rapporterer data 
direkte inn i felles skybasert løsning 
som alle brukere har tilgang til via 
internett og fra app på mobilen. 
Fysiske strømmålere er derfor unød-
vendig. En administrator tar ut 
fellesrapport for alle, og får her 
grunnlag for fakturering. Foreløpig 
faktureres dette manuelt og årlig, 
men dette kan automatiseres i vår 
løsning. 

Vel-nytt: Tekniske eller økonomiske 
utfordringer med denne 
installasjonen? 

Mjelde: Kostnader til modernisering 
av sikringsskap og ny strømkabel 
frem til alle plasser ble finansiert 
over vårt felles garasjebudsjett. Hver 
garasjeeier betalte for egen lade-
stasjon. Vi har ikke hatt tekniske 
problemer, alt fungerer som avtalt. 
Løsning med dynamisk lastdeling og 
strøm-avlesing forutsetter at det er 
tilgang til internett i alle garasjer, og 

dette ble ordnet med mobilt bred-
bånd. Det er nødvendig med en 
administrator som kjenner 
løsningen, som leser av strøm-
forbruk og som kan være kontakt-
person til leverandør. Vi har 
kostnadsfri assistanse fra vår 
leverandør.  

 

Dag Mjelde, Fossum huseierforening 
Foto: Lasse Aarønæs 

Vel-nytt: Erfaringer så langt og 
utfordringer når antallet elbil øker? 

Mjelde: Løsning ble levert av Helset 
Elektro i henhold til tidsplan og 
avtalt pris. Vi har gode erfaringer 
med Hafslund nett, og via vår 
installatør fikk vi vite makskapasi-
teten til hver el-tavle. Mange bruker 
egen garasjeplass til lager, og alle 
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garasjer måtte ryddes. Det ble litt 
korte frister, men alle tok ansvar for 
sitt. Ellers gikk installasjonen knirke-
fritt. 15 plasser har allerede montert 
bakplate slik at de bare kan plugge 
inn ladestasjon uten bruk av instal-
latør. Ca 25 % har nå ladestasjoner, 
og i 2020 forventer vi at ca. 50 % har 
en ladestasjon for elbil eller ladbar 
hybrid. Med felles løsning og last-
deling av strøm, så kan alle brukere 
av garasjeanlegget installere en 
ladestasjon.  

Vel-nytt: Hvilke råd vil du gi 
beboerforeninger som planlegger 
ladeinstallasjon? 

Mjelde: Det første som må gjøres er 
å gjennomføre en befaring av eksi-
sterende sikringsskap for garasjer og 
oppgradere dette med så mye kapa-
sitet som Hafslund kan levere inklu-
dert modernisering med overspen-
ningsvern etc. Da har man sikker 
strømforsyning, og man vet hvor 
mye kapasitet man har til elbil, lys 
og stikkontakter. Alle garasjer må 
benytte samme løsning som leveres 
av en elektroinstallatør. Lade-
stasjonene må kunne deler på til-
gjengelig strømkapasitet (lastdeling). 
Det må avklares i forkant hvordan 
oppgradering av el-tavle og ny el-
kabel til alle plasser skal finansieres. 
Dette kan dekkes over vanlig 
garasjebudsjett eller ved et 

engangsbeløp fra alle som skal ha 
ladestasjon eller en kombinasjon. 

Vel-nytt: Hvilke erfaringer har 
Bærum kommune med støtte til 
ladeinstallasjoner? 

 

Anne Kristine Feltman, Bærum 
kommune. Foto: Karl Braanaas 

Feltman: Det er flere viktige 
erfaringer fra pilotprosjektet. Den 
viktigste erfaringen er nok den 
overveldende responsen vi fikk og at 
vi opprettet et tilbud som var ønsket 
hos mange innbyggere. Pilot-
prosjektet medførte at mange 
borettslag/sameier fikk mobilisert 
seg for å komme i gang med å 
investere i infrastruktur i bolig-
sameiet. En annen erfaring er at det 
er et stort behov for informasjon om 
lading fordi det finnes mange 
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løsninger og den teknologiske 
utviklingen er rask. En løsning som 
passer bra for et boligsameie, er ikke 
nødvendigvis den beste løsningen 
for et annet boligsameie. I tillegg er 
det stor prisvariasjon hos de ulike 
leverandørene. Derfor anbefaler vi å 
bruke ekstern rådgivning og inn-
hente tilstrekkelig med informasjon. 
Det er viktig for sameiene å ha gode 
prosesser før man beslutter hvilken 
løsning man går for.  

Vel-nytt: Er installasjon av lade-
stasjoner ‘litt komplisert’ i et 
sameie?  

Feltman: Installasjon av ladesta-
sjoner kan være mer komplisert i 
sameier og borettslag fordi man må 
komme til enighet om man i det hele 
tatt skal investere i ladeinfrastruktur 
og ikke minst hvilken løsning man 
skal gå for. Som tidligere påpekt er 
det mange spørsmål rundt lading av 
elbiler, blant annet knyttet til sikker-
het og utfordringer med strømkapa-
sitet. En annen faktor er kostnader 
knyttet til infrastruktur. Her er det 
stor variasjon i hva som må bygges 
ut. 

Vel-nytt: Hvor mange søknader 
regner dere med i 2018? 

Feltman: Vi fikk 60 søknader og 56 
fikk tilsagn om tilskudd i 2017. Vi 
var usikker på hva vi kunne forvente, 
men dette var over all forventning. 
Hvis alle prosjektene gjennomføres, 
vil det være 2500 nye ladepunkter i 
Bærum i 2018, utløst av tilskudds-
ordningen. Bærum har en klima-
strategi som nå er til politisk 
behandling. Et av de viktigste målene 
er å redusere klimagassutslippene 
fra transportsektoren. Tilrettelegging 
for nullutslippsteknologi (lading til 
elbiler) er et viktig tiltak for å redu-
sere klimagassutslippene fra tran-
sportsektoren. Ordningen videre-
føres i 2018, og det er lagt opp til 2 
søknadsfrister, 31. januar og 1. juni. 
Igjen er vi usikre på hvor mange som 
vil søke. Det er satt av midler til 
tilskuddsordningen i hele budsjett-
perioden. Det gir forutsigbarhet til 
alle borettslagene. Tilskudds-
ordningen blir regelmessig evaluert, 
og forhåpentligvis kan vi tilpasse 
ordningen til etterspørselen. 
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Bærum kommune gir tilskudd til borettslag/boligsameier for etablering av lade-
punkter for elbil 

 

 

 

Mulighet til å lade hjemme er en viktig forutsetning for å kunne kjøpe elbil. Bærum 
kommune tilbyr nå tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper for å stimu-
lere til trygg og enkel hjemmelading for elbiler. Dette er en videreføring av pilot-
prosjektet som ble gjennomført i 2017. Eksisterende boligselskap har ofte 
begrensninger i kapasiteten i strømnettet som innebærer at det ikke er mulig å 
koble flere ebiler til lading samtidig uten at nettet overbelastes. Derfor bør det 
tilrettelegges for fremtidsrettet lastdeling (dvs mulighet for jevn og rettferdig 
fordeling av tilgjengelig effekt i bygget) når man foretar en slik installasjon. I 
tillegg er det grunn til å forvente at strømleverandørene fremover vil differensiere 
strømprisen, slik at lading på natten blir rimeligere. 

 

 Det gis støtte til etablering/oppgradering eller tilpasning av elektrisk 
anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling 
frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling. 

 Det gis ikke støtte til selve ladepunktet/ladeboksen på den enkelte p-
plass. 

 Det gis ikke støtte til drift. 
 Kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden. 
 Maksimalt støttebeløp pr boligselskap er 50.000 kr. 
 Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og 

oppad begrenset til 5.000 kr pr ladepunkt det legges til rette for. 
 Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir 

realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis. Arbeidene 
må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd. 
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Julegrantenning 1. søndag i advent og Nyttårs fakkeltog 
Tekst: Karina Langseth 
.

 

Eikeli og Eiksmarka skolekorps har spilt på julegrantenningen siden 1982. Sanna Brænd Rømo (venstre) 
og Ingrid Hasvold Nortvedt spilte på horn med nisselue på første advent i 2017. Foto: Lasse Aarønæs 
 
Tradisjon tro ble julegranen tent første 
søndag i advent. Det var svært hyggelig at 
mange meget blide barn, ungdom og 
voksne kom. I 2017 hadde vi økt sam-
arbeidet med lokale krefter: Klasse  
9 A på Østerås Ungdomsskole tok på seg 
det fulle ansvaret for innkjøp og pakking 
av 300 julenisseposer. Vi takker både 
foreldre og ungdommer for utmerket 
arbeid. Honoraret for arbeidet går til 
klasseturen med hvite busser. Eikeli og 
Eiksmarka skolekorps har spilt på jule-
grantenningen siden 1982. I følge  

 
Åsmund Mæhle, som er kontaktperson 
for korpset, så er Julegrantenningen er et 
av de hyggeligste arrangementene 
gjennom året på Eiksmarka. Det er ikke 
mange steder som har en slik hyggelig 
og ikke-kommersiell julegrantenning. 
Korpset har en helt sentral rolle i jule-
grantenningen og står for musikken. Uten 
dem hadde et ikke blitt noen synging av 
julesanger og dermed ingen gang rundt 
juletreet. De stiller opp gratis og øver inn 
kjente og kjære julesanger for denne 
anledningen. Korpset er det den største  



14 Følg Eiksmarka Vel på Facebook

Foto: Lasse Aarønæs  
 
kulturaktiviteten i distriktet vårt med 
nesten hundre medlemmer. Barna med 
foreldre gikk rundt julegranen i flere 
ringer og sang. Styret i Eiksmarka Vel 
setter stor pris på korpset, og i 2017 
støttet vi korpsets konsert som ble holdt i 
desember. Eiksmarka speidere serverte 
deilige vafler, sjokoladekake og varm 
julegløgg. Det var veldig hyggelig å se 
guttene i speideren lage vafler og 
koordinere salget. 
 
Så ropte alle barna på julenissen så de ble 
hese. Han kom med julenisseposene og 
delte til både små og større forventnings-
fulle barn. Julenissen synes at det var stor 
stas å være blant mange herlige barn, 
unge og voksne, spesielt når flere ville ta  
 

 
 
«selfies» med han. Han lover å komme 
tilbake første søndag i advent 2018! 
 
Fakkeltog på nyttårsaften 
Tradisjon tro ble det arrangert fakkeltog 
nyttårsaften 2017. Undertegnede har 
aldri vært med, og plutselig traff jeg på  
MANGE mennesker på hjørnet av Niels 
Leuchs vei og Eiksveien med fakler. Da 
må jeg innrømme at jeg ble rørt over så 
vakkert syn. Toget gikk i Slettestien der 
mange barn, unge og voksne opplevde 
fyrverkeri iblandet et forrykende snevær. 
Toget blir arrangert av ivrige, lokale 
krefter med Line Large Finnbråten i 
spissen som skrev på facebook-siden; 
Godt nyttår Eiksmarka! Og takk for 
fantastisk oppmøte til og strålende 
tilbakemeldinger fra årets fakkeltog. 
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Riktignok en strek i regningen at de 
flotteste rakettene ikke ville la seg tenne, 
redd den våte snøen som lavet ned ødela 
luntene. Veldig leit at vi ikke fikk de to 
store gullstjerneavslutningene. Men stort, 
fint bål og stemningsfullt samvær fikk vi 
hvert fall. Vi får vurdere en halv time 
senere avgang neste år, slik at vi ikke 
sender opp fyrverkeri før det er tillatt, fra 
kl. 18. Håper alle klarer å tilpasse seg det, 
så vi fortsetter å være like mange, eller 
helst enda flere. 
 
Jammen er vi heldige som får bo her på 
Eiksmarka, og sammen har vi et stort 
ansvar for at det fortsetter å være et godt 
sted å være for store og små, gamle og 
nye. Hva skal du bidra med for godt 
naboskap i 2018? Og dette setter styret 
veldig stor pris på og det var lett å gi et 
lite bidrag. 
 

 

 

 

Begge foto: Line Large Finnbråten 
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Utbygging i Eiksmarka sentrumsområde – siste nytt  
Av Elen Gjevik  
 

 
    Høy bebyggelse sørøst for Eiksmarka T-banestasjon vil kunne ta det  
    siste av vintersolen på idrettsplassen og i skolegården. Foto: privat 
 
Etter god dialog med kommunen, 
blant annet ved informasjonsmøtet 
på Eiksmarka skole 17. februar 2017 
og det påfølgende medvirknings-
seminar i Eiksmarka velhus 27. april 
2017, ble vi skuffet og ikke så rent 
lite overrasket over å lese rådman-
nens forslag til kommuneplanens 
arealdel 2017-2035 som ble lagt 
frem i høst. Rådmannen anbefaler 
regulering til sentrumsformål i 
området sørøst for Niels Leuchs vei 
og T-banen. Det åpnes dermed for 
mer bebyggelse med samme høyde 
og omfang som nye Eiksmarka 

senter. Forslaget er imidlertid klart i 
strid med tydelige og gjentatte 
signaler fra planutvalgets leder Ole 
Kristian Udnes og andre medlemmer 
i utvalget. Vellet har i vinter fortsatt 
sitt arbeid opp mot kommunens 
politikere. Vi har hatt flere møter og 
gjentatt våre innspill. Våre klare 
anbefalinger er regulering til bolig-
formål, ikke til sentrumsformål.  
Boligbebyggelsen bør defineres som 
tett/lav, inntil 3 etasjer, og være 
oppdelt med god avstand mellom 
byggene. Dette vil være tilpasset 
eksisterende boligbebyggelse og 
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ikke ta mer sol fra skolen, barne-
hagene og idrettsplassen.  Vi har 
uttrykt skepsis til et lokk over T-
banen. Et lokk vil ikke gi offentlig 
uteareal til Eiksmarkas befolkning, 
men vil derimot være utearealer for 
nye boliger. Lokket vil også bli 
liggende høyere enn eksisterende 
gatenivå og gi en uheldig barriere 
/stengsel mellom Niels Leuchs vei og 
Snaret. Utbygging av Snaret 34 
(Telenor-tomten) må være begrenset 
da adkomst til tomten ligger kloss 
inntil skolevei og nedgangen til T-
banestasjonen. Her kan det ligge an 
til en trafikkfelle. Videre har vi 

påpekt at det naturlige og eksi-
sterende grønt-draget gjennom 
Eiksmarka sentrumsområde går 
langs Snaret, krysser Niels Leuchs vei 
og fortsetter videre til Slettestien. 
Det må bevares. Forslag til nytt 
grøntdrag, over T-banelokket, opp 
«Spansketrappa» og mellom 
blokkene i nye Eiksmarka senter, er 
ikke realistisk. Det vil i realiteten gå 
over det private utearealet før det 
bråstopper i utearealet til barne-
hagene. Kommuneplanens arealdel 
sluttbehandles i planutvalget i mars 
og i kommunestyret i begynnelsen av 
april. 
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Nabokoret – damekoret fra Eiksmarka 
 

 
 
Nabokoret er et firstemt damekor med 30 medlemmer – alle med geografisk 
tilknytning til Eiksmarka-området. Bjørg Mordal Meyer (til høyre på foto) er 
medlem i Nabokoret og også med i korets styre. Foto: Lasse Aarønæs  
 
Vel-nytt: Hvordan startet Nabokoret 
opp?  
Bjørg Mordal Meyer: Koret ble startet 
opp i 2004 av noen mødre som 
hadde barn i samme klasse på 
Eiksmarka skole. Liv Klevstrand var 
en av dem og hun var korets dirigent 
frem til 2015. Da overtok vår 
nåværende dirigent Inga Tangen 
Stensrud (til venstre på foto). Vi øver 
i Grinilund kirke, og repertoaret 
består av pop, negro spirituals, 
drikkeviser, folkemusikk, salmer 
med mer.  

Vel-nytt: Hvor kan man høre koret? 
Koret opptrer på ulike arrange-
menter i nærmiljøet, den lokale HEI-
festivalen, på sykehjem, eldresenter, 
i Grinilund kirke mm. Vi har deltatt 
to ganger på korfestival på 
Bornholm, Landskor-festivalen i 
Stokke og Skandinavisk korfestival i 
York. I april 2015 var vi med i et 
prosjekt-kor med 210 sangere ledet 
av Gideon Andersen med to 
konserter, Irsk aften, i Bærum 
kulturhus. 
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Vel-nytt: Koret hadde en konsert her 
på Eiksmarka i høst? 
Ja, vårt siste prosjekt var Norsk 
Reklamesang 9. november 2017. 
Prosjektet var et samarbeidsprosjekt 
mellom sangeren Per Vollestad, også 
fra Eiksmarka, med musikere Stein 
Olav Blindheim på kontrabass og 
Fredrik Øie Jensen på piano m.m., og 
Nabokoret. Konserten ble holdt i 
Grinilund kirke 9. november. For oss 
i koret var dette en spennende og 
morsom opplevelse. Det å gjøre en 
konsert sammen med så profe-
sjonelle aktører, gir oss et løft og en 
sterk opplevelse av mestring. Denne 
våren skal koret delta på Korfestival 
- Gardasjøen og Verona den siste 
helgen i april.  
 
 
 
 
 
 

 

Vel-nytt: Hvilke musikalske favoritter 
har du?  
Mine favoritter - det var et vanskelig 
spørsmål. Joni Mitchells sang «Both 
sides now» er vakker med nydelig 
harmonier. Vi har en morsom jule-
sang «Tre kongar frå Bolivia» eller 
den vakre «In the bleak midwinter». 
Flere av sangene fra «Irsk aften» og 
«Norsk reklamesang» var også 
gøyale å synge.  
 
Vel-nytt: Hvilken tilknytning har du 
til Eiksmarka? 
Vi flyttet til Eiksmarka i 1987 og har 
bodd her siden. Mannen min bodde 
på Eikskollen sine fem første år. 
Barna våre har vokst opp her, og jeg 
har jobbet på Eiksmarka skole siden 
1993. Jeg har sterk tilknytning til 
Eiksmarka og har ingen planer om å 
flytte herfra.  
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Fossum IF feirer 100 år i 2018 
 

 
 
I 2018 feirer Norges fremste uteidrettslag 100 år. Fossums jubileumsprogram byr 
på mange opplevelser. Ikke bare for medlemmene, men også for naboene på 
Eiksmarka og Fossum. Bjørg Kr. Teigen er prosjektleder for 100-års jubileet. Her 
orienterer hun om aktiviteter i jubileumsåret. Foto: Karl Braanaas   
 
Vi gleder oss til å feire idrettslaget, 
som i sin tid ble stiftet av arbeiderne 
på sagbruket. I 1918 gikk de 
sammen og etablerte idretts-
foreningen. I jubileumsåret skal vi 
gjøre ekstra stas på våre årvisse 
arrangement for å markere jubileet. I 
tillegg kommer vi til å arrangere 
noen egne jubileumsarrangement. I 
løpet av vintersesongen arrangerer vi 
blant annet ‘Naborunden’, et 

karusellrenn for barn fra så vel 
Fossum som fra våre naboklubber. Vi 
arrangerer hopprenn for alle barn i 
februar, Allidrettens vinterdag for de 
yngre barna 4. mars, samt krets-
mesterskap i stafett, Fossum-
stafetten 17. mars. Den 10. mars 
arrangerer vi Åpen Dag i Kolsås-
bakken i regi av Allidretten hvor det 
vil bli rabatterte priser på heiskort. I 
mai inviteres nabolaget til guidet, 
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historisk vandring i Fossum-
området. Fossum byr på mye 
spennende lokalhistorie fra området 
rundt det gamle sagbruket med 
arbeiderboliger og egen skole. Vi 
tror at dette er av interesse for 
mange som bor i Eiksmarka-
området. I St. Hans-helgen skal 
Fossum IF arrangere Norges største 
orienteringsarrangement,  
O-Festivalen. Dette er et arrange-
ment som blir arrangert rundt om i 
landet hvert år og som trekker flere 
tusen deltagere. I år er det Fossum 
som har fått dette ærefulle opp-
draget i forbindelse med 100-års 
jubileet. 
 

 
Bjørg Kr. Teigen Foto: privat 
 

Rett etter sommeren legger vi opp til 
stor «Folkefest» med åpning av ny 
hinderløype for barn og nye 
elektroniske blinker på skiskytter-
banen. Vi håper å lage et program 
som gjør det interessant å delta – 
både for medlemmer og deres 
familier, men også for folk i 
nærområdet. Den 9. september 
arrangerer vi ‘Allidrettens høstdag’ 
for de yngre barna, og den store 
Fossum Cupen arrangeres som 
vanlig i oktober, nærmere bestemt 
13. – 14. oktober. Den 7. desember, 
som var stiftelsesdagen i 1918, 
arrangerer vi en offisiell fest. Vi er 
godt i gang med å skrive en egen 
jubileumsbok som lages i anledning 
100-års festen. Vi håper å kunne 
vise denne frem for salg på den store 
«Folkefesten» i august. 
 
Fossum har betydd og betyr mye for 
mange. Nå håper vi å kunne 
inkludere så mange som mulig i 
100-års festen. Vi trenger lokale 
krefter som kan støtte og sponse 
oss, så vi kan få flest mulig med oss 
ut på aktivitetene. Følg med på 
facebook-siden til Fossum IF, der 
finner du oppdateringer om 
jubileumsarrangementene.   
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Nytt hefte om Bærumsmarka 
 
 
 
 
 
Liv Frøysaa 
Moe fra 
Eiksmarka 
har vært 
prosjektleder 
i arbeidet 
med heftet. 
Foto: Kaare 
Moe.  
 
 
 
 
 
 

Heftet ‘Kulturminner i Bærumsmarka’ inneholder tekst, foto og kartutsnitt til 54 
kulturminner i Bærumsmarka, og ble utgitt av Bærum turlag i 2017. Turlaget er en 
lokalavdeling under DNT Oslo og Omegn og har 11 500 medlemmer og kontor på 
Sæteren Gård.  
 
Vel-nytt: Hvordan kom turlaget på å 
lage en slik publikasjon?  
Liv Frøysaa Moe: Det er et godt 
spørsmål! Dette er jo ingen tur-
beskrivelse; men mer en oversikt 
over kulturminner som turgåere kan 
ha som mål i Bærumsmarka. 
Utgangspunktet for dette arbeidet 
var at Bærum turlag ble tilbudt å arve 
verdiene da Bærumsmarkas Venner 

ble nedlagt i 2010. Forutsetningen 
var at turlaget skulle overta ansvaret 
for kulturminneskiltingen, som 
Bærumsmarkas Venner og Ski-
foreningen hadde satt ut. Skiltingen 
skulle gjøre markabrukerne opp-
merksom på de kulturhistoriske 
verdiene som finnes i marka med 
tanke på å forhindre en planlagt 
utbygging helt opp til Østernvann. 
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Bærumsmarkas Venner utga på 
1990-tallet små hefter over alle 
skiltene i sort/hvitt trykk.  Ildsjeler i 
arbeidet med skilttekstene var Bjørn 
Kåre Salvesen og Trygve Christensen. 
Siden heftene fra 1990-årene var 
utsolgt for lengst, så ville ikke 
Bærum turlag nøye seg med å bare 
ta ansvar for skiltene. Vi ønsket å 
følge opp med en ny, oppdatert 
publikasjon som kunne friste turfolk 
til å finne fram til kulturminnene.  
 
Vel-nytt: Hvem kan ha nytte av dette 
heftet? 
Alle kan ha det! Mange har bodd i 
nær opp til Bærumsmarka i hele sitt 
liv uten å kjenne så mye til 
kulturhistorien her. Bærum har 
mange innflyttere som gjennom 
heftet får vite hva de passerer på 
søndagsturen: en mulig bygdeborg, 
millioner av år gamle terreng-
formasjoner, breavsetninger, 
rydningsrøyser, nedlagte setre og 
husmannsplasser, torvmyrer, 
kølabonner, Pilegrimsleden, industri-
minner, Ankerveien, jernverket, 
demninger, tømmerfløtingsdammer, 
og mye mer. At dette gir ringvirk-
ninger, vet alle. Når man først er blitt 
oppmerksom på fysiske spor i 
naturen, så blir man våken for mer.  
  
Vel-nytt: Hvordan kom du med i 
dette bokprosjektet? 

Jeg fikk oppdraget som styremedlem 
i Bærum turlag. Styreleder Einar 
Skage Andersen mente at dette 
måtte være en passende oppgave for 
meg som hadde arbeidet med 
kulturminnevern i Bærum kommune 
før jeg ble pensjonist.   
  
Vel-nytt: Du er godt kjent på 
Eiksmarka?  
Jeg kom til Eiksmarka i 1970, og har 
bodd her siden. Jeg føler stor nærhet 
til området siden slekten på mors-
siden har en lang historie her. Ole 
Ellefsen fra Ytre Enebakk kjøpte Grini 
gård av Baron Harald Wedel Jarlsberg 
i 1853, og mormor Ruth var en av de 
tre søsknene i tredje generasjon 
Ellefsen på Grini. Mormor giftet seg 
med Johan Fredrik Schwencke; som 
var skog- og jordbruksforvalter for 
Løvenskiold og hadde tjenestebolig 
på Fossum – det store gule huset ved 
fossen. Der ble min mor Inger og 
hennes to søstre født, og familien 
bodde der til 1930 da morfar fikk 
ansvaret for jordbruket og flyttet til 
Listua med det store fjøset ved 
krysset Listuveien - Ankerveien. I 
1950 da Eiksmarka ble bygget ut, sto 
mormor og morfars pensjonistbolig i 
Nordjordet ferdig, og der bor jeg nå. 
 
Vel-nytt: Bruker du Bærumsmarka? 
Jeg har brukt Bærumsmarka gjennom 
alle år, både til ski- og sykkelturer, 
til ettermiddagsdukkerter i 
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Østernvann og Abborvann, sopp- og 
bærturer. Jeg har aldri hørt at mor 
brukte Bærumsmarka, men hennes 
brudekjole var sydd av fallskjerm-
silke som faren fant der under 
krigen. Da jeg fartet rundt for å 
fotografere alle kulturminnene, kom 
jeg til steder jeg aldri hadde vært før. 
Slike oppdagelser er givende! 
 
Vel-nytt: Har du en favoritt-tur? 
Det er ikke lett å velge. Alle turene 
gir meg noe. Vær og belysning gir 
forskjellige stemninger som setter 
seg fast i minnet. Men jeg må 
innrømme at jeg har dragning til 
utsiktspunkter som Skuta og Brun-
kollen og til vann som glitrer i 

kveldsolen og til vann og myrdrag 
med alvedans. 
 
 
 

********** 
 
‘Kulturminner i Bærumsmarka’ er i 
turvennlig A5-format, passer i 
sekken og koster rundt kr 150,- hos 
ARK Østerås, Høvik bok og papir, 
Stabekk bok og papir, Bekkestua 
bibliotek, Bull Ski og Kajakk i 
Sandvika, dagsturhyttene Nygård og 
Garlaus, Sæteren gård og direkte fra 
Bærum turlag. 
post@baerumturlag.no 
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Trafikkforhold  
Av Jens Haugen 
 
Eiksmarka Vel fortsetter å følge opp 
trafikksituasjonen i Vollsveien og 
noterer for mulig oppfølging innspill 
fra beboere som berøres. Vellet har 
kommunisert med Bærum kommune 
og Vegvesenet. Det er da pekt på to 
områder som man har etterspurt mer 
sikkerhet i for gående, særlig for 
skolebarn. Ved krysset med 
Lindebergveien må skolebarn krysse 
Vollsveien for å nå fortauet på 
motsatt side, her uten gangfelt. 
Sikkerheten kan økes ved nytt gang-
felt her eller ved nedsatt hastighet 
fra 50 til 40 km/t slik det er litt 
lenger nord i Vollsveien. Eget fortau 
på østsiden av veien er neppe 
gjennomførbart. Etter foreløpig 
kontakt med Bærum kommune, som 
ikke umiddelbart støtter tiltak 
overfor Vegvesenet, vises det til 
tidligere framstøt fra vår side som 
ikke har ført fram. Lenger nord i 
Vollsveien og ved krysset med 
Ruglandveien har vellet fulgt opp 
ønske om fartsreduserende tiltak ved 
å få bygget en ekstra fartshump, 
gjerne med fotgjengerfelt, nær 
nordlig ende av 40 km/t sonen like 
før 50 km/t sonen. Begrunnelsen er 
at biler som kjører i nordlig retning 
har en tendens til å øke farten for 
tidlig i 40 km/t sonen markant over  
 

Jens Haugen. Foto: privat 
 
tillatt for å ’møte’ 50 km/t sonen. 
Vellet søkte i høst om få bygget en 
slik fartshump i forbindelse med 
’Aksjon skolevei 2018’. Søknaden 
gikk til Bærum kommune som skulle 
ta søknaden videre til fylkes-
kommunen. Søknaden ble dessverre 
ikke videresendt av Bærum kom-
mune innen fristen. Vellet vil imid-
lertid ikke gi opp disse sakene og vil 
søke å få gjennomgått disse sakene 
direkte med Vegvesenet. 
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Vi noterer at det er flere ulike 
meninger om Vollsveien og fram-
kommeligheten for busser, biler og 
syklister, særlig sydlig del og i 
rushtiden. Nylig ble f.eks. forslag fra 
fylkeskommunehold om å installere 
rushtidsbom for bilister nedstemt og 
lagt på is fordi dette ville skape ufor-
holdsmessige trafikkbelastninger i 
andre veier og ellers minske generell 
framkommelighet i området.  
Bilister og syklister ser ellers fram til 
ferdigstillelse av den nye gang- og 
sykkelveien langs Griniveien og den 
nye rundkjøringen ved krysset 
Vollsveien - Griniveien. Framkom-
meligheten og sikkerheten vil bli 
bedre for begge parter her. Syklister 
vil ellers måtte avvente videre 
framføring av fullgod sykkelvei 
videre østover og over Røa krysset 
(avvente Røa tunnelen). Før anlegget 
med det nye sykkelveien ble startet, 
var det mye uheldig parkering 
innover ved gang-sykkelveien som 

går under Griniveien ved Grini-
dammen. Vi påpekte dette overfor 
Vegvesenet. Parkeringen som for-
årsaket dårlig sikt for gående her, 
skyltes særlig at gang-sykkelvei 
skiltet var plassert godt inn på gang-
sykkelveien. Skiltet er nå flyttet fram 
mot veien Grinidammen og for-
hindrer, sammen med anleggs-
aktiviteten her, uheldig parkering. 
Vellet vil følge opp at skiltet blir 
stående også etter at anleggs-
aktiviteten er ferdig.  
 
Konglefaret er også en vei som er i 
fokus. Veien er smal uten fortau, det 
parkeres på begge sider slik at 
fotgjengere må gå i veibanen. 
Problemene i forhold til sikkerhet for 
gående og framkommelighet for 
søppelbiler ol forsterkes om vinteren 
med snø i veibanen. Vellet vil søke, i 
samarbeid med beboere langs veien, 
om mulig å få fram forslag til 
forbedringer som alle berørte 
beboere kan være med på.
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Grini og Eiksmarka – nærområdets historie  
Av Hans Henrik Thaulow 
 

Vel-nytt vil i tre artikler fremover søke å orientere leserne om historien i vårt 
nærområde. Artiklene er basert på tilgjengelig skriftlig materiale samt samtaler 
med gårdbruker Kjell Ellefsen som eier Grini gård. Foto: privat. 
 
Grini gård har vært i familien 
Ellefsens eie siden 1854, dvs mer 
enn 160 år. Ellefsen er i ferd med å 
skrive en bok «GRINI GJENNOM 
TUSEN ÅR» Boken omtaler om-
rådets historie i tre tidsepoker 
nemlig: 
  
1000 – 1648 
1648 - 1853 
1853 - til i dag. 
 

I denne utgaven av Vel-nytt vil vi gi 
litt bakgrunnsinformasjon. For det 
første - hva betyr ordet Grini og 
hvilket geografisk område snakker vi 
om? Ordet Grini er sammensatt av 
ordene gran og vin som igjen betyr 
fruktbart land. Vi vil derfor finne 
mange steder i Norge med steds-
navn Grini. I Vestre Bærum har vi 
også en gård med navnet Grini. 
Ordet Grini i vårt geografiske om-
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råde er først registrert i et doku-
ment fra 1348. Området har navn 
etter Grini gård. Vi vet imidlertid 
ikke om det var gårdsdrift der Grini 
gård ligger i dag tilbake i 1348. 
Ifølge folketellingen fra 1801 bestod 
området Grini av følgende bruk: 
Labben, Bratlie, Saga I og II, Listua, 
Fossum (skole og saga), Eik gård, 
Østern bruk, Smedstua, og 
Collethaugen. Den geografiske 
betegnelsen Grini er i dag hoved-
sakelig erstattet av ordet Eiksmarka. 
Dette henger delvis sammen med at 
Grini T-banestasjon ble nedlagt i 
1995.  
 
Ordet Grini er også for mange 
synonymt med den største tyske 
fangeleiren i Norge under krigen - 
nå Ila Fengsel, - men ligger utenfor 
det området som vi ovenfor har 
beskrevet som Grini. For det andre, 
Grini gård er sentral i historien om 
det området vi bor i. Det er derfor 

på sin plass å gi noen fakta-
opplysninger om gården. Grini gård 
ble betegnet som kirkegods fra til 
1536 - deretter fikk det betegnelsen 
om krongods og lagt under Kongen. 
Rundt 1660 ble gården lagt under 
Bogstad. Våningshuset er fra 1658. 
Forretningsmannen Nils Lasson 
(1762-1853) bodde da på Grini gård 
og en vei i nabolaget er oppkalt 
etter ham. Og, som noen av dere 
kanskje husker fra et tidligere 
nummer av Vel-nytt, maleren Fritz 
Thaulow bodde også en periode på 
gården. 
 
Ved delingen av Bogstadgodset i 
1853-54 ble Grini gård solgt med det 
meste av jorden og plassen Bratlie 
til Ole Ellefsen- se ovenfor.  Mange 
av etterkommerne har vært sentrale 
personer i kommunen. Men mer om 
Grini gård og områdets historie i 
neste nummer.
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Hva skjer i Grinilund menighet? 
Av kirkeforvalter Finn-Ole Langø 
 

 
I tillegg til gudstjenester, dåp, konfirmasjon og bisettelser/begravelser, har 
menigheten et tilbud til barn, barnefamilier og ungdommer. Foto: privat 
 
Babysang 
Velkommen til en hyggelig stund for 
deg og din baby med sang, 
bevegelse og sosialt samvær! Det blir 
servert deilig lunsj etter sangen. Vi 
møtes onsdager kl. 11.00. 
• Alder: 0 - 1 år 
• Drop-in 
• Pris: Gratis  
Spørsmål om babysang? kontakt Kari 
Anne via e-post til 
organist@grinilund-menighet.no      
Hjertelig velkommen, store og små! 
 
 

 
Finn-Ole Langø. Foto: privat 
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Barnekoret 
Barnekoret er en gjeng sangglade 
barn som ønsker alle barn hjertelig 
velkommen, og vi håper du vil trives 
sammen med oss! Barna lærer 
sanger med både kristne og all-
menne tekster og vi ønsker å 
formidle gode verdier i et trygt og 
inkluderende miljø.  
• Vi øver i kirken onsdager 
• SFO følger fra skolen til kirken og 
tilbake.  
Påmelding til SFO eller Kari Anne: 
organist@grinilund-menighet.no 
 
The basement club 
Ungdomsklubben i Grinilund kirke 
for deg som er 13 – 18 år. Fredager i 
oddetallsuker kl 18.00 – 24.00 
Første klubbkveld etter sommer-
ferien er fredag 18. august. Har du 
noen spørsmål vedr klubben, kontakt 
kateket Kjetil Hannevik Friestad, E-
post: kateket@grinilund-
menighet.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etter skoletid for 6. og 7. klasse 
Vår nye kateket Kjetil Hannevik 
Friestad jobber nå for å få i gang et 
«etter skoletid» tilbud for 6. og 7. 
klasse elever fra Eiksmarka skole. Vi 
håper å ha dette i gang i løpet av 
vårsemesteret 2018. Har du lyst å 
være med? Ta kontakt med kateket 
Kjetil Hannevik Friestad, E-post: 
kateket@grinilund-menighet.no  
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Hva skjer fremover: 
 

 Årsmøte 12. mars 2018. 
 Innbetaling av årskontingent på noen få hundrelapper som går til mye bra 

for felleskapet. Mai-juni 2018. 
 Vårryddeaksjonen 23. april - 4. mai 2018. 
 HEI-festivalen 25. august 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. 
 
 
 
 

Vårryddeaksjonen for hageavfall 2018 
 
Innsamlingen foregår fra lørdag 23. april til og med 4. mai 2018. Hageavfallet skal 
være satt ut innen midnatt den 23. 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 Ruglandveien. 
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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Eiksmarka Tomtesameie (ET) - en orientering 

Av Iver Skrefsrud, styreleder i Eiksmarka Tomtesameie 

 

Hva er et tomtesameie?  
Som ordet antyder, er et tomtesameie et sameie av én eller flere tomter.  
I juridisk  forstand defineres ET som et realsameie, det vil si når  et eierforhold er knyttet til en annen 
eiendom (en matrikkelenhet). Her kan ikke eieren selge sin sameieandel til en annen uten samtidig å 
overdra den eiendommen som sameieandelen er knyttet til. 
 
 

Hvor er Eiksmarka Tomtesameie?  

ET består av ca. 250 mål fellesarealer. Disse fellesarealene slynger seg delvis rundt og innimellom 

Eiksmarkas bebyggelse; det store området fra Rideveien og helt bort til Griniveien, langs Lysakerelven 

og Snaret, og langs Eiksbekken ned mot Øvrevoll. Se  illustrasjon på kartet. Vær oppmerksom på at 

kartet viser to forskjellige typer fellesarealer; det som er skravert med  grønt, er fellesarealene som ET 

handler om. Vi kaller dem gjerne A-områder. Det som er skravert med  rødt, er mindre fellesarealer 

som eies av et mindre antall boligeiere i nærheten av deres eiendommer. De sistnevnte omfattes 

ikke av ET, og kalles gjerne B-områder. B-områdene eies og forvaltes altså ikke av ET. 

 

 

 

Hvem eier fellesarealene? 

Fellesarealene, og vi snakker da om A-områdene som beskrevet i forrige avsnitt, eies av 

ca. 700 tomteeiere. Den enkelte eier har en ideell  eierandel, og eier da ikke en bestemt del  av 

arealene. Eierandelen er uttrykt ved  en brøk. Hvis du lurer på om du er medeier i tomtesameiet, kan 

du se i skjøtet for din boligeiendom. Det sikreste er likevel å gå til: www.seeiendom.no (i regi av 

Kartverket). 

E I K S M A R K A  M E D   I N N T E G N E T  A - O M R Å D E  O G  B - O M R Å D E R
A-området er
250 mål 
friareal
eid av 
Eiksmarka
tomtesameie
(ca 1600
sameiere).
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Eiksmarka Tomtesameie (ET) - en orientering 

Av Iver Skrefsrud, styreleder i Eiksmarka Tomtesameie 

 

Hva er et tomtesameie?  
Som ordet antyder, er et tomtesameie et  sameie av én  eller flere tomter.  
I juridisk  forstand defineres ET som et realsameie, det vil  si når  et eierforhold er  knyttet til en annen 
eiendom (en matrikkelenhet). Her kan ikke eieren selge sin sameieandel til en  annen uten samtidig å 
overdra den eiendommen som sameieandelen er knyttet til. 
 
 

Hvor er  Eiksmarka Tomtesameie?  

ET består av ca. 250 mål fellesarealer. Disse fellesarealene slynger seg  delvis rundt og innimellom 

Eiksmarkas bebyggelse; det store området fra Rideveien og helt bort til Griniveien, langs Lysakerelven 

og Snaret, og langs Eiksbekken ned mot Øvrevoll. Se  illustrasjon på kartet. Vær oppmerksom på at 

kartet viser to forskjellige typer fellesarealer; det som er skravert med grønt, er fellesarealene som ET 

handler om. Vi kaller dem gjerne A-områder. Det som er skravert med rødt, er mindre fellesarealer 

som eies av et mindre antall boligeiere i nærheten av deres eiendommer. De sistnevnte omfattes 

ikke av ET, og kalles gjerne B-områder. B-områdene eies og forvaltes altså ikke av ET. 

 

 

 

Hvem eier fellesarealene? 

Fellesarealene, og vi snakker da om A-områdene som beskrevet i forrige avsnitt, eies av 

ca. 700 tomteeiere. Den enkelte eier har en  ideell  eierandel, og eier da ikke en  bestemt del av 

arealene. Eierandelen er uttrykt ved en brøk. Hvis du lurer på om du er medeier i tomtesameiet, kan 

du se i skjøtet for din boligeiendom. Det sikreste er  likevel å gå til: www.seeiendom.no (i regi av 

Kartverket). 

E I K S M A R K A  M E D   I N N T E G N E T  A - O M R Å D E  O G  B - O M R Å D E R
B-områdene er
flere mindre
friarealer som
eies av de
nærmeste
naboene. 
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Innkalling til Eiksmarka Vel Årsmøte 2018 
 
Styret i Eiksmarka Vel innkaller til ordinære årsmøtet 2018 mandag 12. mars 2018 
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 medlemmer til å 
underskrive protokollen. 

2. Styrets melding 

3. Årsregnskap for 2017, med revisjonsberetning. 

4. Budsjett for 2018 - herunder 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 5. mars 2018. 
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. Navne-
sedler og fullmaktsedler, som begge er gjengitt i dette Vel-nytt samt på vår 
www.eiksmarkavel.no og «Eiksmarka Vel – fra styret» Facebook siden, bes utfylt på 
forhånd og avleveres ved ankomst. Sørg for at de utfylles riktig med navn og 
adresser. 
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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 (5. mars 2018) 
 
Møteledelse 
Ordinære årsmøtet vil bli ledet av styret i Eiksmarka Vel. 
 
Vedlegg 
 

 Årsregnskap for 2017 

 Budsjett 2018 

 Vedtektene 

 Navn- og fullmaktssedler  

 

2. STYRETS MELDING 
 
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 
 
2.2 Styremøter 
Det ble holdt styremøter en gang i måneden unntatt i feriemånedene. To av 
styremøtene var i felleskap med Eiksmarka Tomtesameie. 
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2.3 Saker styret har behandlet i 2017 
 
2.3.1 Arealplan og Byggesaker 

 Arbeidsgruppe for byggesaker på Eiksmarka 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. 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 politikkere og innlegg i Asker og Bærum 

Budstikke. I tillegg har fulgt nøye med kommune planens areal del og gitt 

innspill. 

 Bærum Kommunens plan – arealdel – Arkivsak 17/218887 – Merknader 

sendt inn. 

 Eiksmarka senter (Handel og 66 leiligheter) ArkivsakID15/125173 – Et 

møte med byggeledelse i Backe Stor-Oslo for å sikre følge opp at 

byggingen foregår iht. rammeavtale.  

 Fossum Bruk (1 600 leiligheter) ArkivsakID15/88167 – Fossum naboutvalg 

og Eiksmarka Vel følger opp Fossum utbygningen som nå er satt frem i tid 

(2030). Gruppen jobber med å få utsatt behandling av reguleringssaken i 

planutvalget. 

 Niels Leuchs vei 41 (58 leiligheter) ArkivsakID16/1919 – Behandling av 

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

med kommunen. 

 Møllebakken 5 byggesak ArkivsakID15/1555975 – Møte med utbygger og 

arkitekter. Det blir oppført to hus som naboene og styret i Eiksmarka Vel 

er fornøyde med. 

 Barketomta (Tennishall) ArkivsakID15/133827 – Eiksmarka Vel har bedt 

om at det tas hensyn til naboer og grønnstruktur. 

 Vollsveien 180 og Nadderudveien 186/188 (Coop) - ArkivsakID 16/6500 –

Kommunen har hørt på bl.a. naboer og Eiksmarka Vels innspill og 
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forslagstiller har nå trukket opprinnelig forslag tilbake. De har sendt 

forslag om kun utvidelse av eksisterende bygg. 

 Vollsveien 176-178 (ESSO tomten) Arkivsak 17/16840 – Forslag til 

bygging av rekkehus fremsatt av utbygger. Kommunen har bedt om å 

minske størrelsen på boligene slik at disse er i tråd med øvrig bebyggelse. 

Styret følger med. 

 Telenorbygget og Ruter – Forslag til omregulering av Telenortomta og 

lokk over T-banen. Arbeidsgruppen ser på dette innunder helhetlig plan 

for Eiksmarka. 

 
2.3.2 Vedlikehold av friområder sammen med Eiksmarka Tomtesameiet 
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 Østernvannet. 
 
Aktiviteter i 2017: 

 Innsamling av juletrær (januar) og hageavfall (mai) ble gjennomført.  

 Rydding av området foran Velhuset.  

 
Kapasiteten til søppelbeholderne foran Velhuset er for liten- i tillegg har 
kommunen forlenget antall dager mellom hver tømming. Resultatet er forsøpling 
og mye arbeid med å rydde opp.  Man er i dialog med Bærum Kommune om 
saken. Det samme gjelder området rundt bussholdeplassen. Søknad om å sette 
opp en sittegruppe i nærheten av badebryggen i Østernvannet 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. Takk til begge.  
 
2.3.3 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. 
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 Styret har fortsatt å rydde 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 kontingentinnbetaling.  

 
 
2.3.4 Sosiale arrangementer 

 HEI festivalen (august) – Eiksmarka Vel deltok med stand på HEI festivalen, 

et samarbeidsprosjekt mellom kirke, skole og frivillige organisasjoner. Se 

artikkel i Vel-nytt Oktober 2017 nummer. 

 Julegrantenning – Tradisjon tro ble julegranen tent første søndag i advent. 

Se artikkel inn i bladet. 

 
2.3.5 Kommunikasjonsmedier 

 Vel-nytt – 2 numre ble utgitt i 2017. Kostnadene gikk ned ved bytte av 

trykkeri. 

 Eiksmarka Vel Facebook har over 1 500 medlemmer, en økning på 500. 

 Ny Facebook side opprettet for informasjon fra styret. 

 

2.3.6 Trafikale tiltak  

Av saker som er fulgt opp er: 
 Vollsveien mellom Snaret og Niels Leuchs vei – utført trafikkmåling av 

Bærum Sikkerhetsforening. Foreningen antydet om at en fartsdump er et 

mulig tiltak for å redusere farten. Søknad om fartsdump er sendt 

kommunen. Andre tiltak er å redusere fartsgrensen til 40 km/t. Styret 

takker M. Brnic for engasjement i saken.  

 Vollsveien – fortau ved Lindebergveien – sammen med beboere er det søkt 

om fortau på østsiden. Dette er imidlertid ikke 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.   

 Fremkommelighet i Konglefaret – Sammen med beboere i veien arbeides 

det med å finne løsning for å øke fremkommelighet. 
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 Trafikk ved Eiksmarka skole – Trafikkforhold har blitt fulgt opp. Gangfelt 

er tydeligere markert og skilt satt i riktig posisjon. Styret har bed flere 

anledninger sendt ut generell oppfordring om å begrense trafikken i 

området.  

 Gangvei ved Grinibroen – Skilt for gangvei ved Grinibroen søkes flyttet til 

veien for å hindre parkerte biler som hindrer sikten for skolebarna. Skiltet 

er flyttet mens arbeid med sykkelsti pågår. 

 
2.3.7 Velhuset og Vellokale 

 Utleie gikk ned med 2 600 kr fra rekordåret 2016. Resultat: 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. 

 

2.3.8 Økonomisk bidrag til tiltak i nærmiljøet 

 Forfatterkveld i Eiksmarka Bibliotek 

 17.mai feiring ved Eiksmarka skole 

 Eiksmarka Skolekorps konsert 

 Fakkeltoget nyttårsaften 

 Sittegruppe i fellesområde 

 Økonomisk garanti for Nabokoret 

Styret minner om at medlemmer kan søke midler til arrangementer og tiltak i 
fellesområdene. 
 
3. ÅRSREGNSKAP 2017 
Regnskapet for 2017 er avsluttet med et underskudd på 14 631 kr, som 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. 
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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. 
Regnskapet vil bli revidert av Jacob Berger. Årsregnskap er vedlagt og revisjons-
beretning vil bli presentert på Årsmøtet. 
 
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. Drifts-
resultat er på kr. 22 595 kr. Styre foreslår at satser for styremedlemmer står 
uforandret:  
 

o 6 000 kr til leder 

o 4 000 kr nestleder 

o 2 000 kr styremedlemmer 

o Møter som i arbeidstiden 0800-1545 honoreres med 2000 kr pr 

møte 

o Ekstra arbeid utover det som er tillagt et styre honoreres med kr 

250 pr time 

o Utgifter honoreres etter regning. Uspesifiserte utgifter settes til 

1000 kr 

 Styret foreslår at årskontingent holdes på 350 kr.  
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 Styret foreslår følgende større reduksjoner/økninger: 

o Vel-nytt – reduksjon med 30 000 kr pga skift av trykkeri 

o Innsamling hageavfall – fremforhandlet 8 000 reduksjon 

o Reduksjon av regnskaps- og konsulenthonorar med 30 000 kr. 

o Diverse kjøp reduseres med 30 000 kr 

o Flytting av Nei-støtten 40 000 kr 

o Vedlikehold av uteområder inkl. utemøbler og leker; 50 000 kr  

o Lønnskostnad til styremedlemmer utover fastsatt honorar settes 

til 20 000. Begrunnelse er betydelig økt arbeidsmengde. 

 

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 da 
stiftelsen av Eiksmarka Tomtesameie ble etablert i 2004, ble vedtektene ikke 
revidert. Forslagene har tatt utgangspunkt i de nåværende vedtekter av (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. I det følgende angis forslag og begrunnelse til endring og 
styrets innstilling med begrunnelse. 
 
§ 1 – Formål  
Nåværende tekst 
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 vel-
området, 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. 
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Mønstervedtekter: Navn, formål og virkemidler 
Foreningens navn er ……  Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles 
interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes 
trivsel og sikkerhet. 

 
Utvalgets anbefaling og begrunnelse 
Nåværende tekst opprettholdes.  
Vi finner den nåværende tekst god og dekkende og opprettholdes. 
 
Styrets innstilling og begrunnelse 
Utvalgets forslag støttes enstemmig. Med samme begrunnelse. 
 
§ 1 – Formål - navn 

Nåværende tekst Eiksmarka Vel. 
 
Forslag fra Lasse Aarønæs med begrunnelse 
Foreningens navn er Eiksmarka og Fossum vel.  
Begrunnelsen er å øke oppslutningen på Fossum. 
 
Utvalgets anbefaling og begrunnelse 
Dette er en problemstilling som styret må ta stilling til. 
 
Styrets innstilling og begrunnelse 
Flertallet vil beholde navnet Eiksmarka Vel. 
Dette begrunnes med at Eiksmarka Vel er et godt innarbeidet navn. Det er andre 
områder i Eiksmarka Vel som Grini, Lijordet, deler av Østerås, Øvre Øvrevoll i 
tillegg til Fossum. Med den fremtidige utbyggingen av Fossum Bruk med flere 
hundre husstander, er det en mulighet for at splitting av Fossum diskuteres slik at 
det er prematurt å skifte navn. Til slutt, styret trenger eventuelt mer tid til å drøfte 
denne saken. Navneskift er generelt sett en lang prosess.  
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§ 2 Medlemskap og stemmerett; 4. avsnitt 
Nåværende tekst 
Eiere av eiendommer som er tillagt andeler i friområdet, treffer vedtak tilknyttet 
dette, etter sameieloven. 

 
Utvalgets anbefaling og begrunnelse 
Bestemmelsen strykes. 
Friområdet tilhører nå Tomtesameiet som treffer vedtak vedrørende friområdet.  
 
Styret innstilling og begrunnelse 
Utvalgets forslag støttes enstemmig. 
Styret er enig i utvalgets begrunnelse. 
 
§ 4 – Styret; 3. avsnitt, 2. setning 

Nåværende tekst 
Styret forvalter vellets midler og avlegger årlig beretning og regnskap for 
årsmøtet. 
 
Utvalgets anbefaling og begrunnelse 
Styret forvalter vellets midler i samsvar med formålet jfr § 1, og avlegger årlig 
beretning og regnskap for årsmøte. 
Tillegget er understreket. Dette for å understreke og presisere at rammene for 
styrets handleevne må ligge innenfor formålet. Dette er jo underforstått i dag, 
men påpeker samtidig at styrets handleevne er temmelig vid bare tiltakene ligger 
innenfor formålet. 
 
Styrets innstilling og begrunnelse 
Utvalgets forslag støttes enstemmig  
Styret er enig i utvalgets begrunnelse. 
 
§ 5 Årsmøter; 6. avsnitt, pkt. 4. Budsjett   
Nåværende tekst 
Budsjett for neste år – herunder fastsettelse av kontingenten.  
 
Forslag fra Lasse Aarønæs 
Budsjett og styrets plan – herunder fastsettelse av kontingenten 
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Utvalgets anbefaling og begrunnelse 
Forslaget bes diskutert av styret. 
Kommentar fra advokat Heyerdahl: Det vil formodentlig fremgå av forslaget til 
budsjett hva som er hovedtrekkene i det styret har planer om å gjøre neste 
budsjettår. Jeg ville vært litt redd for at å vedta en plan for påfølgende år, vil 
kunne oppfattes som en begrensning av styrets arbeid. For fleksibilitetens skyld 
har jeg mer sans for at styrets fullmakter er videst mulige, dog må de som nevnt 
ligge innenfor området. 

 
Styrets innstilling og begrunnelse 
Flertallet vil opprettholde nåværende tekst. 
Styret vil på Årsmøte fremlegge bakgrunn for budsjett i store trekk. Dette fremgår 
også av innkallingen. Styret er enig i advokat Heyerdahls vurdering. 
 

§ 5 Årsmøter; 7. avsnitt  

Nåværende tekst 
Medlemmene plikter å motta valg. Enhver kan imidlertid unnslå seg valg for så 
lang tid som vedkommende tidligere har innehatt tilsvarende verv. 
 
Utvalgets anbefaling og begrunnelse 
Bestemmelsen strykes. 
Velarbeid bør være frivillig. Det er ingen slike bestemmelser i 
mønstervedtektene.    
 
Styrets innstilling og begrunnelse 
Utvalgets forslag støttes enstemmig. 
Bestemmelsen virker utdatert og styret er enig i utvalgets begrunnelse. 
 
§ 8 Samarbeid; 2. avsnitt 
Nåværende tekst 
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.  
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Utvalgets anbefaling og begrunnelse 
Bestemmelsen strykes 
Det foreligger ingen gjeldende samarbeidsavtale med kommunen (iflg. Ida Dihle, 
Bærum Kommune).  
 
Styrets innstilling og begrunnelse 
Utvalgets forslag støttes enstemmig 
Dette har ingen praktisk betydning.  
 
Ny bestemmelse om Oppløsning  
Mønstervedtekter: Oppløsning  
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir 
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 
måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. 
Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret 
kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg 
foretas. Foreningens formue skal, etter oppløsning og gjeldsavleggelse, tilfalle det 
formål foreningen arbeider for. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler 
eller andel av disse. 
 
Utvalgets forslag og begrunnelse 
Tilsvarende bestemmelse tas inn i Vellets vedtekter. 
Bestemmelsen tas inn slik at Vellet kan registreres i Frivillighetsregisteret 
 
Styrets innstilling og begrunnelse 
Flertallet ønsker ikke å sette denne paragrafen inn nå. 
Dette må sees i sammenheng med diskusjonen om pliktig medlemskap som er en 
sak som ikke er nok opplyst og gjennomdrøftet i styret og med Eiksmarka 
Tomtesameie.   
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5.2 Forslag fra Lasse Aarønæs 
Følgende forslag ble mottatt innen tidsfrist 12. januar 2018 iht. § 9 om forslag til 
vedtektsendringer: 

 
§ 2 Medlemskap og stemmerett; 1. avsnitt 
Nåværende tekst 
Obligatoriske medlemmer er alle som plikter å være medlem i henhold til kjøpe- 
eller leiekontrakt. 
 
Forslag og begrunnelse 
Ordningen med obligatorisk medlemskap i Eiksmarka Vel avvikles. Styret sørger 
for at denne plikt/rettighet slettes fra grunnboken for de aktuelle eiendommene. 
Begrunnelse: Eiksmarka Vel var tidligere både sameie og velforening, men er nå en 
vanlig velforening. Prinsippet om organisasjons-frihet innebærer at alle 
medlemmene i en forening kan velge utmelding. Dette bør også gjelde for alle 
medlemmer i Eiksmarka Vel. 
 
Vedtak A: Vi vedtar at ordningen med pliktig medlemskap skal avvikles, og ber 
styret legge frem forslag om hvordan dette kan gjøres slik at forslaget kan 
behandles på årsmøtet 2019. 
 
Vedtak B: Vi vedtar ikke avvikling av pliktig medlemskap, men ber styret legge 
frem forslag om hvordan pliktig medlemskap kan avvikles slik at forslaget kan 
behandles på årsmøtet 2019. 
 
Styrets innstilling og begrunnelse 
Flertallet i styret foreslår  
Vedtak C: Å opprettholde dagens ordning med pliktig medlemskap og ikke bruke 
styrets tid på det. 
Dette begrunnes med at §2; 5. avsnitt i vedtektene hindrer endring i 1. avsnitt 
som foreslått. Dvs. at 5. avsnitt må utgå før avsnitt 2. kan endres. Sannsynligheten 
for at dette skjer er meget liten da det krever enstemmig tilslutning fra de pliktige 
medlemmene. Styret ønsker å bruke sin tid til å følge viktige saker for utbygging, 
trafikale problemstillinger, og sosiale tiltak.  
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5.3 Mandat til å gjøre endringer i Eiksmarka Vels styre 
Styret vil be 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. 
 
6. VALG 
Følgende er foreslått til nytt styre for 2018: 
 
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 på Årsmøte 
 
 
7. EVENTUELT 

 
 

Vi ønsker velkommen til Årsmøtet 
Styret 
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EIKSMARKA VEL
Regnskap 2017

2017 2016
01.01 - 31.12 01.01 - 31.12

Salgsinntekt
 Mottatt mva kompensasjon 15 172 37 362
Sum salgsinntekt 15 172 37 362

Annen driftsinntekt
 Leieinntekter 121 950 124 550
 Vel kontingent            545 385 556 800

Sum annen driftsinntekt 667 335 681 350
Sum driftsinntekter 682 507 718 712

Driftskostnader:
 Hageavfallinnsamling renov -102 891 -105 834
 Juletreinnhenting renova -8 949 -12 486
 Støtte 17 mai -12 000 -10 000
 Vel nytt                  -91 110 -105 438
 Porto ( vel nytt etc) -13 260 -14 731
 Medlemskap -9 885 -11 694
 Strøm velhus              -14 330 -20 184
 Renovasjon velhus -11 314 -3 188
 Telefoni,nett -10 111 -14 308
 Forsikringer -11 338 -12 609
 Diverse kjøp              -63 256 -20 215
Sum varekostnad -348 445 -330 686

Lønnskostnad
 Lønnskostnader -73 950 -96 060
 Lønn skattefritt inntil kr.10 000 -34 425 0
 Feriepenger               -7 543 -7 636
 Utbetalte feriepenger     -8 255 -10 543
 Arbeidsgiveravgift -10 427 -10 837
 Arb.giv.avgift på feriepen -1 064 -1 077
 Motpost utbetalte feriepen 8 255 10 543
 Medlemsregister -44 669 0
 Sos. utgifter og andre personalkostnader 566 -1 632
Sum lønnskostnad -171 511 -117 242

 Avskrivninger -59 058 -49 086
Sum avskriving på varige driftsmidler mm. -59 058 -49 086

Annen driftskostnad
 Revisjonshonorar -5 000 -4 000
 Regnskapshonorarer -76 045 -51 599
 Konsulenthonorarer -25 856 -7 116
 Møter, kurs, litteratur o.l. -3 523 -7 981
 Andre driftskostnader -4 399 -7 279
Sum annen driftskostnad -114 823 -77 974

Sum driftskostnader -693 837 -574 988

Sum driftsresultat -11 330 143 724

 Renteinntekter 806 902
 Andre finanskostnader -4 107 -6 723

Sum årsresultat -14 631 137 903

Sum overført fra annen egenkapital 14 631 -137 903
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Revisjon vil foreligge til Årsmøtet 

 
Karina Langseth-Manrique, styreleder  
Hans Henrik Thaulow, styrenestleder 
Jørgen Andreassen, styremedlem 
Elen Gjevik, styremedlem 
Jens Haugen, styremedlem 
Lasse Aarønæs, styremedlem  

EIKSMARKA VEL
Balanse 2017

2017 2016
01.01 - 31.12 01.01 - 31.12

Maskiner anlegg og inventar
 Inventar 288 455 288 455
 Avskrivning inventar -60 096 -109 926
 Perioden avskr. inventar -59 058 0

Sum anleggsmidler 169 301 178 529

 Kundefordringer           4 300 93 815
 Forskuddsbetalte kostnader 1 031 812
 Bank 6228 05 54516  drift 481 364 430 111
 Bank 6228 56 52664  kapital 221 998 199 896
 Bank 6233 86 02095  skatt 11 809 8 031

Sum omløpsmidler 720 502 732 666

Sum eiendeler 889 803 911 195

Egenkapital

 Annen egenkapital         -857 556 -872 187
Sum egenkapital -857 556 -872 187

Leverandørgjeld
 Leverandørgjeld           -7 902 -8 131
Sum leverandørgjeld -7 902 -8 131

Skattetrekk og andre trekk
 Forskuddstrekk lønn       -10 384 -6 608
Sum skattetrekk og andre trekk -10 384 -6 608

Skyldige offentlige avgifter

 Arbeidsgiveravgift lønn   -3 327 -95
 Skyldig arb.avg. av feriepenger -1 064 -1 164
Sum skyldige offentlige avgifter -4 391 -1 259

Annen kortsiktig gjeld
 Påløpt lønn 0 -2 754
 Påløpt ferielønn -7 543 -8 256
 Annen kortsiktig gjeld    -528 -1 200
 Interrimkonto direkte remittering -1 500 0
Sum annen kortsiktig gjeld -9 571 -23 010

Sum kortsiktig gjeld -32 248 -39 008

Sum gjeld & egenkapital -889 903 -911 195

Sum balanse 0 0
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EIKSMARKA VEL
Budsjett 2018

2018 2017
Budsjett Regnskap

Salgsinntekt
 Mottatt mva kompensasjon 15 000 15 172
Sum salgsinntekt 15 000 15 172

Annen driftsinntekt
 Leieinntekter 125 000 121 950
 Vel kontingent            546 000 545 385
Sum annen driftsinntekt 671 000 667 335
Sum driftsinntekter 686 000 682 507

Driftskostnader:
Flytting av nei-støtten - 40 000 0
Vedlikehold av områder inkl. møbler, leker - 50 000 0
 Hageavfallinnsamling renov - 95 000 -102 891
 Juletreinnhenting renova -9 000 -8 949
 Støtte 17 mai -12 000 -12 000
 Vel nytt                  -60 000 -91 110
Porto -13 500 -13 260
 Medlemskap -10 000 -9 885
 Strøm velhus              -15 000 -14 330
 Renovasjon velhus -15 000 -11 314
 Telefoni,nett - 8 364 -10 111
 Forsikringer -12 957 -11 338
 Diverse kjøp              -30 000 -63 256
Sum varekostnad -370 821 -348 445

Lønnskostnad
 Lønnskostnader -73 950 -73 950
 Lønn skattefritt inntil kr.10 000 -54 000 -34 425
 Feriepenger               - 7 543 -7 543
 Arbeidsgiveravgift -10 427 -10 427
 Arb.giv.avgift på feriepen - 1 064 -1 064
 Medlemsregister -10 000 -44 669
 Sos. utgifter og andre personalkostnader - 600 566
Sum lønnskostnad -157 584 -171 511

 Avskrivninger -50 000 -59 058
Sum avskriving på varige driftsmidler mm. -50 000 -59 058

Annen driftskostnad
 Revisjonshonorar -5 000 -5 000
 Regnskapshonorarer -50 000 -76 045
 Konsulenthonorarer -20 000 -25 856
 Møter, kurs, litteratur o.l. -3 500 -3 523
 Andre driftskostnader -4 500 -4 399
Sum annen driftskostnad - 83 000 -114 823

Sum driftskostnader -661 405 -693 837

Sum driftsresultat 24 595 -11 330

Finansinntekter og finanskostnader
 Renteinntekter 2000 806
 Andre finanskostnader -4 000 -4 107
Resultat finansposter -2000 -3301
Sum årsresultat 22 595 -14 631
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§ 1 - Formål
Eiksmarka Vel er en partipolitisk nøytral sammen-
slutning 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. 

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

Skal det treffes vedtak som går utover de 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 velfore ningen. 

§ 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 vara-
medlemmer. 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 flertall. Ved stemmelikhet er styreleders/
nestleders stemme avgjørende.
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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 medlemsmøte eller 
sendes medlemmene skriftlig orientering.
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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.
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NAVNESEDDEL  
Eiksmarka Vel 

 
 
Merk! 
Denne navneseddel utfylles på forhånd, medbringes ved ankomst under personlig fremmøte 
til Eiksmarka Vels ordinære årsmøte mandag 12. mars 2018 kl.20:15. 
 
 
Navn: ____________________________________________________________________ 
 
 
Adresse: __________________________________________________________________ 
 
 
 
 
****************************************************************** 
 
 
 
FULLMAKT 
Ved årsmøte i Eiksmarka Vel 2018 

 
 
Merk! 
Denne fullmaktseddel utfylles på forhånd, medbringes og leveres ved Eiksmarka Vels ordinære 
årsmøte mandag 12 mars 2018 kl.20.15. For å bli godkjent må både fullmakts mottakers og givers 
navn og adresse være påført. 
 
 
Jeg gir herved: 
 
Navn (fullmakts mottaker): _________________________________________________________ 
 
 
Adresse: ________________________________________________________________________ 
 
fullmakt til å stemme på mine vegne på Eiksmarka Vels ordinære årsmøte onsdag 14. mars 2018 kl. 
20:15. 
 
 
Sted: _______________________den, __________________________2018 
 
 
Navn (fullmakts giver): _____________________________________________________________ 
 
 
Adresse: _________________________________________________________________________ 
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Årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie 2018 
 
Innkalling 
Styret i Eiksmarka tomtesameie innkaller herved til det 14. ordinære årsmøte,  
Mandag 12. mars 2018 kl. 19.00 i Eiksmarka Velhus, Niels Leuchs vei 40. 
(Årsmøtet i Eiksmarka Vel følger etterpå). 
 
Kunngjøring i Vel-nytt nr.2 2017 og Bærum Budstikke 24 januar 2018. 
 

 
 
Endelig innkalling er meddelt sameierene 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. 
 
OBS! Alle deltakere må medbringe sin eiendoms gårds- og bruksnummer. 
Se skjemaer nedenfor (eller annet sted i Vel-nytt for utklipping). 
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1.  Dagsorden 
 
1. Åpning av møtet 
Godkjennelse av innkalling og dagsorden. Valg av referent, stemmeteller og to 
personer til å undertegne protokollen. 
 
2. Styrets årsmelding for 2017 
 
3. Årsregnskap 2017 og revisjonsberetning 
 
4. Fastsette styrets honorar. Styrets innstilling er å beholde de nåværende satser.  
 
5. Budsjett 2018 
 
6. Saker til behandling. Ingen innkomne fra sameiere. Styret har forslag om 
vedtektsendring. Se nedenfor. 
 
7. Valg 
Styremedlemmer, styreleder, revisor 
 
8. Eventuelt 
 
2. Styrets melding  
Styret har i perioden bestått av: 
Styreleder: Iver Skrefsrud 
Styremedlem: Harald Moe:  
Styremedlem: Hans Henrik Thaulow 
Styremedlem: Maya Kollevold 
Styremedlem: Dagrun Vaagland 
Valgkomité: styret 
Revisor: Jacob Berger 
Regnskapsbyrå: Abaci AS  
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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 
   
a) Henvendelser 
Styret mottar henvendelser som angår B områdene der Tomtesameiet ikke har 
noen rolle eller myndighet. Det medfører noe opplysningsarbeid å forklare hvor-
dan disse er organisert. Videre behandles nabovarsler. 
 
b) Senterutbygging 
Behandle henvendelse fra Backe-gruppen 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. 
  
c) 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. 
 
d) Skjøtselsplan. 
Firma Jørn Moss Skogskjøtsel har i hht. avtale utformet første utgave av skjøtsels-
plan. Planen inneholder detaljert beskrivelse av skjøtsel for de forskjellige om-
råder. Det gjenstår å ferdigstille planen med bilder, kart og avtaler med kom-
munen. Primo januar 2018 er det avholdt avklarende møte med kommunen om 
ansvarsforhold. Det vil utarbeides egen avtale om det. 
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e) 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. 
 
f) 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. 
 
g) Ansvarsfrihet for styret 
Styret ber om at det meddeles ansvarsfrihet 
 
3. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2017 
Revisjonsberetning er ikke klar til trykk i Vel-nytt. Blir fremlagt på årsmøtet. 
 
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, kontor-
rekvisita, annonsering i Budstikka, advokatutgifter, skjøtselsplan mm. ca. kr. 
135.000. 
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4.  Budsjett 2018 
 
Utgifter: 
Styregodtgjørelse og andre honorarer 
 
- Styreleder   kr.  6000,-  kr.     6.000 
- Styremedlem  kr.  3000,- x 4  kr.   12.000 
- Uspesifisert inntil kr.  1000,- x 5  kr.     5.000 
-  Arbeidstidsmøter Sum 15 stk. a 2000,-  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 (Ordinære Leieinntekter ca. 50000,-) kr.    279.000 
Renteinntekter      kr.        5.000 
Sum inntekter      kr.    284.000 
 
Budsjettert resultat 2018    kr.      53.000 
  
5. Valg 
Følgende er foreslått til nytt styre for perioden 2018: 
Styreleder: Iver Skrefsrud stiller til valg for 1 år 
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. 
Revisor: Jacob Berger, stiller til gjenvalg 
Navneseddel og fullmaktseddel (kan være plassert på annet sted i Vel-nytt)  
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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. 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 en 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. 
 
********************************************************************************** 
 

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.    
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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. 
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Resultat regnskap Eiksmarka Tomtesameie 
   
 2017 2016 
Driftsinntekter og driftskostnader   

   
Driftsinntekter   
Viderefakt. Kostnader  5 064 0 
Leieinnte 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 

 
 
Iver Skrefsrud  Hans Henrik Thaulow  Dagrun Vaagland 
 
 
Harald Moe  Maya Kollevold sign. 
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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 Akiv 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 
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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 
 
 
 

 
  



66 Følg Eiksmarka Vel på Facebook



www.eiksmarkavel.no 67



68 Følg Eiksmarka Vel på Facebook



www.eiksmarkavel.no 69



70 Følg Eiksmarka Vel på Facebook



www.eiksmarkavel.no 71
NAVNESEDDEL  

 
Tomtesameiet 

 
Denne navneseddel utfylles på forhånd, medbringes ved ankomst under personlig fremmøte til Eiksmarka 
Tomtesameie sitt ordinære årsmøte mandag 12. mars 2018 kl.1900. 
En gjør oppmerksom på at det er kun grunneiere med andel i tomtesameiet som har stemmerett.  
 
 
Navn: _____________________________________________________ 
 
 
Adressse:___________________________________________________ 
 
 
Gnr/bnr _____/_______ 
 
 
 
 
 
Dato: _________ 
 
 
Signatur: ________________________________ 
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FULLMAKT 
Ved årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie  

2018 
 

 
 
 
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 2018  i Eiksmarka tomtesameie. 
 
 
 
Dato: _________ 
 
 
Signatur: ________________________________ 
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EIKSMARKA VEL SELSKAPSLOKALER

Vi har gleden av å kunne tilby våre med-
lemmer 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 gjes-
ter. Kjøkkenet har dekketøy, bestikk 
og moderne hvitevarer. Møblene er nye 
og tidsmessige. Lokalet er malt i lyse, 
vennlige farger og oppleves som meget 
koselig.

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

Ikke-medlemmer
• Døgn helg: kr 3 500
• Hverdag kveld: kr 1 500

 

         
 
 

 

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 2016/2017 
 
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) 
 

 

         
 
 

 

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 2016/2017 
 
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) 
 

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

Priser 2016/2017

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

Vårt lokale i Nils Leuchs vei 40 (ved
biblioteket) leies ut til konfirmasjon,
dåp og andre arrangementer. Lokalet
passer for inntil 50 gjester. Kjøkkenet
har dekketøy, bestikk og moderne 
hvitevarer. Møblene er nye og
tidsmessige og lokalet er innredet i
lyse, vennlige farger.

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

NB Utleie kun til personer over 25 år.

Vil du leie vellets selskapslokale?
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Melding om flytting 
Eiksmarka Vel

Jeg/Vi _____________________________________________________________________________ har flyttet

fra ______________________________________________________________________________________ adr.

til ____________________________________________________________________________________ny adr.

Navn på vedkommende som har overtatt etter meg/oss:

_____________________________________________________________________________________________

adr. _________________________________________________________________________________________

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

Undertegnede _______________________________________________________________________________

er pliktig medlem / ønsker medlemskap i Eiksmarka Vel

Adr. ________________________________________________________________________________________

Tlf. _________________________________________________________________________________________

Dato ________________________

Med hilsen _________________________________________________________________________________



                             

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 o.s.v. 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 TRIVSLE 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 

 



Wenche Landaas – en lokal kunstner fra Eiksmarka  
 

 
Wenche Landaas: Den draumen (maleri)        www.wenche-landaas.com 
 
Wenche Landaas har bodd i Konglefaret på Eiksmarka i tretti år, og har i de senere 
år tatt en treårig kunstutdannelse på DTK kunstfagskole i Bærum. «En fantastisk 
skole med mye kunnskap, både praktisk, teoretisk og historisk», forteller Wenche. 
Utdanningen har resultert i en rekke tegninger, malerier, kunstdagbøker og ikke 
minst papirskulpturer. Papirskulpturene ble vist offentlig i Oslo bussterminal 
høsten 2017, og neste stopp er Ås kunstforening i mars. Der skal hun vise 
malerier som forteller historier – og gjerne de historiene betrakteren selv ser for 
seg i møte med bildene. Wenche lar seg inspirere av folkeeventyrene, av deres 
frodighet og idérikdom, og ikke minst av de universelle temaene de handler om. 
Natur, mennesker og dyr i samspill er ofte et tema i hennes bilder.  


