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

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
 
 
 
 
 
 

Følg oss! 
www.eiksmarkavel.no 

E-post: post@eiksmarkavel.no 
Facebook - @eiksmarka.vel 

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

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
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KONTAKTINFORMASJON

Eiksmarka Vel 2019- 2020 
Org.nr. 975 489 159 
 
Styret 
Karina Langseth, styreleder  
Syd-Fossum 43 
Mob. 91754017  
 
Hans Henrik Thaulow, nestleder 
Konglefaret 24 
Tlf. 67 14 09 79/411 80 097 
 
Jørgen Andreassen, 
styremedlem 
Konglefaret 19 
Mob. 481 06 199 

Marit Kringstad, styremedlem 
Lauritz Sands vei 22D 
Mob. 959 48 884 
 
Morten Solnørdal, styremedlem 
Vollsveien 169 
Mob. 458 69 745 
 
Christian Svae, styremedlem 
Niels Leuchs vei 46A 
Mob. 900 87 680 

 

Elen Gjevik, varamedlem 
Snaret 1 
Mob. 902 54 019 
 
Edvard Lamo 
Lauritz Sands vei 22D 
Mob. 465 93 716 
 
Helle Thorsen, varamedlem 
Eiksveien 41A 
Mob. 410 21 014

 
Kontaktinformasjon 
Besøksadresse   
Niels Leuchs vei 40 
1359 Eiksmarka 
 

Postadresse 
PB 119 
1331 Østerås   
 

E-post post@eiksmarkavel.no  
Nettside www.eiksmarkavel.no  

Eiksmarka Tomtesameie 2019-2020 
Org.nr. 987 004 886 
 
Styret
Iver Skrefsrud, styreleder  
Mob. 959 90 968  
 
Hans Henrik Thaulow, 
styremedlem 
Tlf. 67 14 09 79/411 80 097 
 

Harald Moe, styremedlem 
Mob. 976 43 570 

 
Hans Chr. Hannestad,   
styremedlem  
Mob. 432 48 318 
 

Dagrunn Vaagland, 
styremedlem 

       Mob 957 05 536 
 
 
 

Kontaktinformasjon
Besøksadresse   
Niels Leuchs vei 40 
1359 Eiksmarka 
 

Postadresse 
PB 16 Østerås 
 

 
 

E-post 
eiksmarka.tomtesameie@gmail.com 
Nettside 
www.eiksmarkatomtesameie.com    

 
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 
Edvard Lamo 

Telefon og e-post 
Tlf. 465 93 716 
Epost: leie@eiksmarkavel.no 
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LEDER 
Av Karina Langseth-Manrique, styreleder

Kjære alle sammen 

Da er tiden kommet til å si farvel til 
styret i Eiksmarka Vel etter 6-7 år. Jeg 
har flyttet til Østerås og derav grunnen.  

Med våren kommer Årsmøtene. 
Eiksmarka Tomtesameie og Eiksmarka 
Vel har sine møter torsdag 26. mars; se 
innkallingene inn i bladet. Vi håper, som 
alltid, at mange vil stille opp. 

Mye av vårt fokus har vært bygge-
sakene. Styret er positiv til bygging og 
samarbeider med kommunens 
politikkere, administrasjon og utbygger 
for å komme frem til bygg som ivaretar 
vårt nærområdets særpreg og kultur – 
trygt, lyst, grønt, blått (Lysakerelven og 
innsjøene) og miljøvennlig. Kort og godt 
lave og åpne bygg. Vi jobber med bl.a. 
Niels Leuchs vei 41, illustrasjonsplan, 
Østerås senter og Grini Mølle. 

Styret har økt fokus på trafikk. Vi ønsker 
å trygge alle; bilister, fotgjengere, barn, 
voksne. Belastning av Eiksmarka krysset 
har økt og styret jobber med dette.   

Det hyggeligste jeg vet er de sosiale 
arrangementene som vi står for, deltar i 
og de vi støtter. Det er 17. mai, HEI 
festivalen, forfatterkveld og barneteater 
på biblioteket, julegrantenningen med 
mer. Les mer om det inn i bladet. 

Vi har nå fått en ny hjemmeside som 
forhåpentligvis vil falle i smak og er 
lettere å finne frem i. Vår Facebook 
gruppe er aktiv som alltid.  

Det er mye å reflektere over etter 5 år 
som styreleder i Eiksmarka Vel. Det er et 
så givende arbeid fordi det er mange 
som setter pris på det styret gjør, det 
inspirerer. Men, jeg ser at færre påtar 
seg slike verv og at flere rett og slett 
ikke bryr seg. For å holde Vel- og annet 
frivillig arbeid oppe, trenger vi ditt 
engasjement og din kontingent. Ta et 
øyeblikk og tenk på situasjonen der de 
aktivitetene og støtten vi gir blir borte … 

Med dette vakre bilde av Cathrine 
Reimers, takker jeg for meg fra 
Eiksmarka Vel styre. Jeg vil savne dere. 
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 
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• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 
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MITT EIKSMARKA 
Tekst: Jørgen Andreassen 
Foto: Jan Erling Filtvedt, «Eiksmarka» 

For snart 6 år siden kjøpte vi tilnærmet 
usett en av tomannsboligene i 
Konglefaret. Hvordan vi endte opp her 
var både litt tilfeldig og litt planlagt, i 
den grad man kan planlegge at noen skal 
selge huset sitt. Greia var at vi hadde 
vært på visning i Konglefaret før, og likte 
gaten svært godt. Slikt sett kan man si 
at vi kjøpte “området” mer enn at vi 
kjøpte ny bolig. Da var det enkelt å så 
vidt se huset før vi slo til. Lite visste vi 
hvor fint hele Eiksmarka er.  

Så dette blir en artikkel i fra en 
innflytters perspektiv. Riktignok skrevet 
av en som engasjerer seg mye for 
Eiksmarka både gjennom byggegrupper 
og velstyret.  

Eiksmarka for meg er samhold og det 
gode naboskapet. Naboer som bryr seg 
om hverandre og som ikke er fremmed 
for å stoppe opp for en prat. 17 mai med 
sine nabofester, nyttårsaften med sitt 
fakkeltog og adventstiden med 
juletretenning.  

Eiksmarka er barn. Mange barn. Og 
småslitne foreldre som forsøker nitidig 
hver morgen å geleide flokker av 
nysgjerrige barn i sikkerhet frem til skole 
og barnehage.  

Eiksmarka er ressurssterkt. Vi lar oss 
ikke pille på nesen av utbyggere som 
ypper med høye hus og slu planer. I 
felleskap enes om hva vi som nærmiljø 
er opptatt av. Bygge skal de få lov til, 
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men i tråd med de verdiene vi har her. 
Og vi gir oss ikke før siste ord er sagt. 
Enhetlig er det her. Da det ble avholdt 
medvirkningsmøte for utbyggingen i Nils 
Leuchs vei var kommunen imponert over 
hvor samstemte vi var (og er), og da vet 
i hvert fall utbyggerne hva de har å 
forholde seg til.  

Eiksmarka er åpent, grønt og fritt. Vi har 
fantastiske uteområder som er 
forbeholdt oss siden Eiksmarka ble 
utbygd. Det er utallige små grønne 

lunger rundt oss, som vi alle har lik 
tilgang til. Konglefaret i seg selv minnet 
meg litt om en liten vei på Sørlandet da 
vi flyttet hit med hvite små hus i en 
enhetlig utforming.  

 

For meg er Eiksmarka unikt. En plass, 
kun 6 sanger unna Oslo sentrum. Det 
eneste som mangler her er flere småhus. 
Så får tiden vise om vi får det eller ei. 

Stafettpinnen gis videre til en ukjent Eiksmarka beboer. VIL DU? 
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HVA SKJER PÅ UTBYGNINGSFRONTEN 
Tekst Christian Svae 

 
NIELS LEUCHS VEI 41 

 
Eiksmarka Boligutvikling AS c/o Profier AS; rev. plan 21. august 2018 (kilde Bærum Kommune)

Byggegruppen i Eiksmarka Vel (EV) var 
nylig i møte med Bærum kommune, 
Eiksmarka Tomtesameie (ET)og utbygger 
Profier i forbindelse med at Bærum 
kommune nå lager en illustrasjonsplan 
over Eiksmarka sentrumsområde som 
skal vise hvordan et fremtidig Eiksmarka 
vil se ut.  

Både ET og EV er blitt bedt om å komme 
med innspill og vi er spent på planen 
som snart skal være klar. Planen vil bli 
gjort tilgjengelig i både Eiksmarka 
bibliotek og Eiksmarka senter fra 24. 
februar og så lagt ut til offentlig 
ettersyn. Alle oppfordres til å si sin 
mening. 

Styret i Eiksmarka Vel er helt klare på at 
det må lages en samlet plan for 
Eiksmarka og er glade for at kommunen 
har tatt initiativet og at det inviteres til 
samarbeid der målet er å komme til 
løsninger som vi på Eiksmarka kan trives 
og leve med.  

Viktigst er ivaretakelse av barnas miljø 
og sikkerhet. Eiksmarka barneskole (ca. 
700 barn; 6-13 år), Briskehaugen 
barnehage (ca. 4-50 barn; 1-6 år), 
Eiksmarka barnehage (55 barn; 1-6 år); 
og Eikebu barnehage (32 barn; 1-6 år) 
ligger i umiddelbar nærhet til der 
omfattende byggeprosjekter er 
gjennomført og planlegges. 

Her er det er viktig at det tas læring av 
Eiksmarka senter prosjektet. Eiksmarka 
Senter ble høyt (ref. bl.a. tidligere 
planutvalgsleder Udnes), og de fleste er 
enig om at dette ikke var et godt 
prosjekt. På møte med partiledere i høst, 
ble det tydelig uttalt av alle at 
innbyggere skulle ha reell medvirkning. 
Politikere og administrasjonen har derfor 
en ypperlig anledning til å samarbeide 
med de som bor i og er glad i Eiksmarka.  

Foreløpig er det kun Profier som er 
aktive, og ønsker å komme i gang med 
bygging av 4 etasjers blokker og til 
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sammen rundt 50 leiligheter. Det 
foreligger foreløpige tegninger som Vellet 
ikke er begeistret for. 

Eiksmarka befolkning har gjentatte 
ganger gitt tilbakemelding om å redusere 
høyden, likevel legges opp til 4 etasjer. I 
ny illustrasjonsplan må dette endres til 3 
etasjer. Profier har nå kjøpt 
«garasjetomten» i Bekkegrenda og her 
er det ypperlig anledning til å trappe ned 
til 2 etasjer mot eneboligene.   

Det er flere partier som ønsker 
«Townhouse», rekkehus eller 
tomannsboliger i dette området. Med 
skole, barnehage, matbutikk og god 
offentlig kommunikasjon burde det heller  

 

satses på nevnte type boliger som vil 
gjøre unge menneskers travle hverdag 
enklere og samtidig bli et hyggeligere 
sted å bo i. 

Eiksmarkas særpreg er småhus-
bebyggelse med grønne drag. Styret i 
Eiksmarka Vel har som mål å bevare 
dette videre. Det vil si, fremtidige 
prosjekter ved Eiksmarka stasjon skal 
ikke ha næringsvirksomhet, bygge-
høyden skal ikke være mer enn tre 
etasjer (innvendig høyde maks. 2.60 m) 
over bakkenivå og det skal være gode, 
grønne arealer rundt bebyggelsen. Vi 
ønsker at møteplasser i dette området 
blir lyse og trivelige og dermed unngå en 
mørk og vindfull korridor. 

 

REGIONAL SIKKERHETSAVDELING ILA 

 
Kilde: Helse

Helse sør-øst ønsker å bygge en regional 
sikkerhetsavdeling ved Ila landsfengsel.  
Samtidig vil Dikemark og Blakstad som 
er i dårlig bygningsmessig forfatning bli 
lagt ned hvis Ila alternativet blir vedtatt. 
Det ble i høst avholdt et informasjons-
møte om saken i klubbhuset på Fossum. 
Prosjektet ligger klart innenfor marka 
grensen og Klima og miljødepartementet 
sa først nei før de noen måneder senere 
ombestemte seg og sa ja til utredning til 

tross for at marka grensen vil måtte 
brytes. 

Det er snakk om 2 alternativer. Nord og 
Sør, hvor Sør grenser til boligene i 
Jøssingveien. Sameiet stilte derfor med 
advokat som var helt klar på at både 
paragraf 1 og paragraf 7 i loven klart sier 
at ethvert tiltak innenfor marka grensen 
er ulovlig og at derfor hele marka 
grensen må endres for at et slik tiltak 
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
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www.eiksmarkavel.no 

E-post: post@eiksmarkavel.no 
Facebook - @eiksmarka.vel 

Instagram - #eiksmarka 



www.eiksmarkavel.no   10 
 

  

skal være lovlig. Det dreier seg om 
16000 m2 bygningsmasse i trinn 1 og det 
tilsvarende i trinn 2. Totalt 69 plasser 
med flere hundre ansatte. 

Kort fortalt skal fordelen med alternativ 
Sør være at det blir lite synlig fra 
Østerås. Det planlegges 3 etasjer samt 
parkering for 200 biler. Det skal også 
komme lite i konflikt med turveiene i 
området. Bakdelen er helt klart at det 
ligger kloss inntil boligene, selv om det 
vil bli en sikkerhetssone med gjerde eller 
mur som beboerne selvsagt er engstelig 
for. Det vil også bli vesentlig trafikk 
økning og en farligere skolevei for de 
barna som bor der. 

 
Skisse med regional sikkerhetsavdeling, 
regionalt kompetansesenter, lokal 
sikkerhetspsykiatri og regional seksjon 
psykiatri og utviklingshemming/autisme  

 

Alternativ Nord vil bli mere synlig og 
komme mere i «konflikt» med turveiene. 
Dette var nok alternativet Helse sør-øst 
ønsket av faglige årsaker. Her kan 
bygningsmassen legges slik at veldig 
mange av pasientene får direkte adgang 
til bakkeplan. Bakdelen her er at man 
kommer nærmere Løvenskiold banen 
med støy som kan oppleves traumatisk 
for en del av pasientene.  

 

Løvenskiold har gått sterkt imot disse 
planene, og i skrivende stund har Helse 
sør-øst bestemt seg for å legge planene 
for Nord alternativet bort og i stedet 
utrede Sør alternativet. 

Vellet følger nøye med og er klare på at 
hele prosjektet har vært dårlig utredet. 
Særlig med tanke på at Ullensaker 
ønsker dette prosjektet velkommen i 
tilknytning til Ullersmo landsfengsel.  
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GRINI MØLLE 
Kilde: Bestilling – oppstartsmøte sendt av Merkantilbygg AS/Marlow Arkitekt 

 

        

Det eksisterende teglbygget mot nord 
bygges om til boliger, 7 leiligheter pr. 
etasje. Det påbygges med 2 etasjer til 6 
boligetasjer slik at antall leiligheter blir 
ca. 40. Bygget beholdes slik det fremstår 
i dag med de samme teglfasadene og 
vindusåpningene. De 2 påbygde etasjene 
får samme uttrykk og materialbruk som 
underliggende fasader. Hver av 
leilighetene får en utenpåhengt balkong 
på ca. 3 kvadratmeter. 

Det etableres et nedsenket nytt bygg i 3 
etasjer syd for teglbygget som 
inneholder parkering for biler og sykler 
samt 10 leiligheter. Dette bygget felles 
inn i terrenget slik at taket glir over i 
terrenget mot vest. Taket vil være en 
vesentlig del av utearealet for boligene.  

 

 

 

 
Foto: Elisabeth Foyn, «Mølla i vakkert kveldslys er alltid flott!»
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• 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 
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INNKALLING TIL EIKSMARKA VELS ÅRSMØTE 2020 
 

Styret i Eiksmarka Vel innkaller til ordinære årsmøtet 2020 torsdag 26. mars 
2020 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 2019, med revisjonsberetning. 
4. Budsjett for 2020 - 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 19. mars 
2020.  
Vennligst send saker til post@eiksmarkavel.no.  
  
Deltakere  
Alle medlemmer av Eiksmarka Vel. Hvert medlem kan møte med en fullmakt. 
Hvert medlemskap har en stemme ved avstemning + evt. en fullmaktstemme. 

 
Navnesedler og fullmaktsedler, som begge er gjengitt i dette Vel-nytt samt på, 
bes utfylt på forhånd og avleveres ved ankomst. Sørg for at de utfylles riktig 
med navn og adresser. 

 
Saker til behandling 
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det kun kan treffes vedtak i de 
saker som er nevnt i innkallingen. Andre saker som måtte bli tatt opp under 
dagsordens pkt. 7 Eventuelt, kan drøftes på årsmøtet, og under forutsetning av 
at de er styret i hende minst en uke før møtet (19. mars 2020). 

   
Møteledelse 
Ordinære årsmøtet vil bli ledet av styret i Eiksmarka Vel. 
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Vedlegg 
• Årsregnskap og balanse for 2019 
• Budsjett 2020 
• 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 

Marit Kringstad 
Morten Solnørdal 
Christian Svae 

Varamedlemmer Elen Gjevik 
Edvard Lamo 
Helle Thorsen 

 
Valgkomité  Styret 
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. 
 
2.3 Saker styret har behandlet i 2019 
 
2.3.1 Arealplan og Byggesaker 

• Fossum Bruk (1 600 leiligheter) ArkivsakID15/88167 – Aktiviteten har 
vært begrenset til kun oppfølging. 

• Niels Leuchs vei 41 (58 leiligheter) ArkivsakID16/1919 – Utbygger 
utarbeider nytt forslag. Garasjene i Bekkegrenda kjøpt av utbygger. Styret 
har arbeidet med illustrasjonsplan sammen med kommunen.  

• Vollsveien 176-178 (ESSO tomten) Arkivsak 17/16840 – Det er foreslått 
rekkehusbebyggelse. 

• Regional sikkerhetsavdeling Ila ArkivsakID17/23777 – Under behandling. 
Styret sendte kort uttalelse i desember 2019.  
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• Østerås senter (117 leiligheter) ArkivsakID15/90763 – Styret følger 
utviklingen da dette vil innebære økt trafikk i Niels Leuchs vei og i forhold 
til mulig konkurranse med Eiksmarka senter. 

 
2.3.2 Vedlikehold av friområder sammen med Eiksmarka Tomtesameie 
Eiksmarka Vel og Eiksmarka Tomtesameie samarbeider om vedlikehold av Vellets 
friområder. Arbeidet omfatter felling av trær og rydding av annen vegetasjon, 
innsamling avfall, og vedlikehold av benker og badebrygge i Østernvann. 
Aktiviteter i 2019: 

• Innsamling av juletrær (januar) og hageavfall (mai-juni) ble gjennomført. 
Innsamling av hageavfall ble gjennomført iht. avtale takket være tiltak 
(dagsbøter, Renova tok færre kunder). 

• Rydding av området foran Velhuset.  
 
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 er 1 523 noe som er en nedgang ift. 2018.  
• Styret har fortsatt å rydde opp i medlemslister og antall klager begrenser seg 

til noen få. 
• Faktura vil sendes per epost fra og med 2020 til de som har registrert den. 
 
 
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 inn i Vel-nytt. 

• Julegrantenning – Tradisjon tro ble julegranen tent første søndag i 
advent. Se artikkel inn i Vel-nytt. 

 
2.3.5 Kommunikasjonsmedier 

• Hjemmeside – Ny hjemmeside lansert januar 2020. 
• Vel-nytt – 3 numre ble utgitt i 2019. Det har vært svært vellykket 

samarbeid mellom Østerås Ungdomskolens elever og foreldre ifm. 
fordeling av Vel-nytt. Pengene de tjener inn går til Hvite busser tur. Dette 
er veldig populært og vi har avtale helt til november 2021. 

• Eiksmarka Vel Facebook har over 2 300 medlemmer. 
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2.3.6 Trafikale tiltak  
Av saker som er fulgt opp er:  

• Parkering ved gang- og sykkelveien ved Grinidammen  
• Parkering ved Eiksmarka stasjon 
• Trafikktelling 

 
2.3.7 Velhuset og Vellokale  

• Utleie av lokalet hadde et resultat på NOK 107 370; NOK 14 430 lavere 
enn i 2018.  

• Innvendig vedlikehold har blitt utført av Edvard Lamo. Nye gardiner, 
kontinuerlig småreparasjoner. 

 
2.3.8 Økonomisk bidrag til tiltak i nærmiljøet 

• Forfatterkveld og barneteater i Eiksmarka Bibliotek 
• 17. mai feiring ved Eiksmarka skole 
• Hei festivalen 

Styret minner om at medlemmer kan søke midler til arrangementer og tiltak i 
fellesområdene. 
 
 
3. ÅRSREGNSKAP 2019  
Regnskapet for 2019 er avsluttet med et årsresultat NOK -19 398 vs. budsjett på 
NOK 36 542. Fakturering og regnskap er utført av regnskapsfirma Abaci AS.  
Inntektene (NOK 656 214) har bestått av utleie av Vellokalet, medlems-
kontingenter og refusjon av mva. Utleie av lokalet går fortsatt bra (NOK 
107 370), men på grunn av bruk av tidligere satser ble det lavere enn 
budsjettert (NOK 146 000). Innbetaling av kontingenten ble lavere i år fordi 82 
av 1,605 faktura som ble sendt ble ikke betalt; 140 purringer ble sendt ut. 
Gjeninnføring av inkasso vil bli vurdert. Mva. refusjon ble ca. NOK 3 000 lavere 
enn i 2018 hovedsakelig fordi det er flere som søker om refusjon og da blir det 
mindre til det enkelte Vel. I sum 5 % reduksjon ift. 2018 og 8 % ift. budsjett. 
Utgiftene (NOK 681 126) 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. I sum 9 % oppgang ift. 2018 og 0.9 % ift. budsjett.  
Regnskapet vil bli revidert av Jacob Berger. Årsregnskap er vedlagt og 
revisjonsberetning vil bli presentert på Årsmøtet. 
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
 
 
 
 
 
 

Følg oss! 
www.eiksmarkavel.no 

E-post: post@eiksmarkavel.no 
Facebook - @eiksmarka.vel 

Instagram - #eiksmarka 
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4. BUDSJETT 2020  
Eiksmarka har NOK 871 867 i banken. Dette er mye for et vel. Styret foreslår å 
holde kontingenten selv om utgiftene går opp.  
Inntektene holdes på samme nivå som 2019 (NOK 665 000). Utgiftene er 
estimert til NOK 785 508 som er NOK 85 632 mer enn faktiske kostnader i 2019. 
Økningen skyldes i hovedsak økning i styrehonorarer (NOK 42 000), NOK 10 000 
til redaktør og NOK 40 000 til flytting av Nei-støtten (overført fra 2019 budsjett). 
Driftsresultat er på NOK -128 508 i forhold til NOK -38 148 i 2019. 
 
Styret foreslår følgende:  

• Årskontingent holdes på NOK 350. 
• Satser for styremedlemmer økes som følgende med begrunnelse i et 

forsøk for å få flere til å delta i styret. 
o NOK 25 000 til leder, økning fra NOK 10 000 
o NOK 15 000 nestleder, økning fra NOK 6 000 
o NOK 10 000 styremedlemmer, økning fra NOK 4 000 

• Redaktør NOK 10 000 
• Flytting av Nei-støtten NOK 40 000 (overføres fra 2019). 

 
5. BEHANDLING AV FORSLAG 
 
5.1 Endring i Vedtekter – saker fra 2019 
 
§ 2 - Medlemskap og stemmerett 
Nåværende tekst: Obligatoriske medlemmer er alle som plikter å være medlem i 
henhold til kjøpe- eller leiekontrakt (*). Dessuten kan myndige grunneiere, 
beboere og medlemmer av deres husstander samt forretninger og firmaer 
innenfor området være medlemmer. Ektefeller, samboende eller medlemmer av 
deres husstander avkreves kontingent som ett medlem med mindre disse har 
tegnet eget medlemskap, likeså forretninger og firmaer. Hvert medlemskap har 
én stemme. Borettslag eller lignende kan ha kollektivt medlemskap, og hvert 
medlem av disse har én stemme. Det er adgang til å stemme med stedfortreder, 
som selv må være medlem og legge frem skriftlig fullmakt for styret ved møtets 
begynnelse. Ingen kan avgi mer enn to stemmer. Eiere av eiendommer som er 
tillagt andeler i friområdet, treffer vedtak tilknyttet dette, etter sameieloven.  
Skal det treffes vedtak som går utover de rammer som kjøpekontrakter og 
skjøter setter, kreves det enstemmig tilslutning fra de obligatoriske 
medlemmene. 
(*) Ifølge klausul på eiendommer solgt av Harald Løvenskiold og Brække og Eiksmarka 
sameie, er samtlige eiendomsbesiddere og hver innehaver av leilighet obligatoriske 
medlemmer av velforeningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Bakgrunn 
Styret har med jevne mellomrom drøftet kollektivt medlemskap etter 
henvendelser fra sameier/huseiergrupper. Styret besluttet på styretmøre i mars 
2018 å legge frem forslag til Årsmøte 2019.  
 
Forslag 
Forslag fra styret om å innføre kollektivt medlemskap i Eiksmarka Vel 
Styret foreslo vedtektsendring for inkludering av kollektivt medlemskap av ikke-
pliktige sameier på Årsmøte 2019. Forslaget manglet tekst til bruk i vedtektene 
og det ble besluttet at styret ville fremme forslaget inkludert vedtektstekst på 
dette årsmøtet. Styret behandlet dette og foreslår å behandle denne saken 
videre. Styret vi kontakte styre i de sameiene som gjelder og diskutere 
løsninger. 
 
§ 9 Vedtektsendringer  
Forslag om vedtektsendring fra Lasse Aarønæs 
Bakgrunn: Dette forslaget ble fremmet på Årsmøte 2019. På grunn fremmøte 
medlemmer var under 10 % av totale antall medlemmer, besluttet styret å ta 
det opp på dette årsmøtet. Simpelt flertall vil avgjøre (jfr. § 9 
wVedtektsendringer). 
Nåværende tekst: Utdrag «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.»  
Forslag til ny tekst og begrunnelse: Teksten over endres til: «Vedtektsendringer 
krever 2/3 flertall.»  
Begrunnelse. Fremmøtet på årsmøtene i senere tid har vært 2 – 3 % av 
medlemsmassen - også når vedtektsendringer har stått på sakslisten - og kravet 
om 10% fremmøte er urealistisk og forsinker behandlingen av forslag. 
 
Styrets innstilling og begrunnelse 
Flertallet i styret vil opprettholde nåværende tekst.   
Dette begrunnes med at vedtektsendringer bør være en omstendig prosess i 
forhold til andre vedtak. Dette ivaretas i med nåværende tekst. 
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
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6. VALG 
Følgende er foreslått til nytt styre for 2020/2021: 
 
Styreleder Marit Kringstad – ikke på valg 
Styremedlemmer Hans Henrik Thaulow – På valg, tar gjenvalg. 
 Jørgen Andreassen – ikke på valg. 
 Ragnhild Sohlberg – ny kandidat 

 Christian Svae – ikke på valg 
  Morten Talseth Solnørdal – ikke på valg 
     

Varamedlemmer  Edvard Lamo, stiller til valg for 1 år 
    To varamedlemmer velges på Årsmøte 

 
Revisor  Jacob Berger, stiller til valg for 1 år 
 
Valgkomité  Styret 
 
 
7. EVENTUELT 
 

 
 
 

Vi ønsker velkommen til Årsmøtet 
Styret 

 
Karina Langseth-Manrique, styreleder  
Hans Henrik Thaulow, styrenestleder 
Jørgen Andreassen, styremedlem 
 

Marit Kringstad, styremedlem 
Christian Svae, styremedlem 
Morten Solnørdal, styremedlem 
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Regnskap Eiksmarka Vel
2019 2018

01.01.-31.1201.01 - 31.12

Driftsinntekter
	Mottatt mva kompensasjon 16 124 19 521
	Leieinntekter 107 370 121 800
	Vel kontingent            532 720 549 150
Sum driftsinntekter 656 214 690 471

Driftskostnader:
	Hageavfallinnsamling renov 106 545 95 992
	Juletreinnhenting renova 9 750 6 244
	Støtte 17 mai/andre arr. 29 000 12 000
	Vel nytt                  105 429 78 110
	Porto ( vel nytt etc) 15 544 26 833
	Medlemskap 10 272 10 422
	Strøm velhus              27 742 33 093
	Renovasjon velhus 6 125 16 722
	Telefoni,nett 9 904 13 827
	Forsikringer 2 428 5 761
	Diverse kjøp              59 051 40 763
Sum varekostnad 381 790 339 767

Lønnskostnad
	Lønnskostnader 77 870 76 940
	Lønn skattefritt inntil kr.10 000 32 000 24 500
	Feriepenger               7 941 7 848
	Arbeidsgiveravgift 10 971 10 849
	Arb.giv.avgift på feriepen 1 120 1 107
	Medlemsregister 0 0
	Sos. utgifter og andre personalkostnader 2 000 0
Sum lønnskostnad 131 902 121 244

	Avskrivninger 59 058 59 058
Sum avskriving på varige driftsmidler mm. 59 058 59 058

Annen driftskostnad
	Revisjonshonorar 6 250 5 000
	Regnskap, fakturering, medlemsoppfølging 82 067 69 846
	Konsulenthonorarer 8 681 16 278
	Møter, kurs, litteratur o.l. 0 3 000
	Andre driftskostnader 11 378 10 328
Sum annen driftskostnad 108 376 104 452

Sum driftskostnader 681 126 624 516

Driftsresultat -24 912 65 955

	Renteinntekt, andre fiansinntekter 8 736 5 825
	Andre finanskostnader 3 222 3 076

Årsresultat -19 398 68 704

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 68 704
Overført fra annen egenkapital -19 398
Sum overføringer -19 398 68 704
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
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Facebook - @eiksmarka.vel 

Instagram - #eiksmarka 
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Sign. 3. februar 2020 

Karina Langseth, styreleder 
Hans Henrik Thaulow, nestleder 
Jørgen Andreassen, styremedlem 

Marit Kringstad, styremedlem 
Christian Svae, styemedlem 
Morten Solnørdal, Styremedlem 

Balanse Eiksmarka Vel
2019 2018

01.01.-31.1201.01 - 31.12
EIENDELER

Anleggsmidler
Maskiner anlegg og inventar
	Inventar 51 185 110 243
Sum anleggsmidler 51 185 110 243

Omløpsmidler
	Kundefordringer           17 500 205 630
Andre kortsiktige fordringer 18 750 0
	Forskuddsbetalte kostnader 792 2 428
Sum fordringer 37 042 208 058

	Bank 6228 05 54516  drift 571 243 503 573
	Bank 6228 56 52664  kapital 275 304 244 670
	Bank 6233 86 02095  skatt 7 030 8 114
Sum omløpsmidler 890 619 964 415

Sum eiendeler 941 804 1 074 658

GJELD OG EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital
	Annen egenkapital         906 863 926 260
Sum egenkapital 906 863 926 260

Kortsiktig gjeld
	Leverandørgjeld           18 756 119 233
	Forskuddstrekk lønn       4 811 5 898
	Arbeidsgiveravgift lønn   2 311 2 418
	Skyldig arb.avg. av feriepenger 1 120 1 107
	Påløpt ferielønn 7 943 7 849
	Annen kortsiktig gjeld    0 11 893
Sum kortsiktig gjeld 34 941 148 398

Sum gjeld 34 941 148 398

Sum egenkapitak og gjeld 941 804 1 074 658
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Budsjett 2020 Eiksmarka Vel
2020 2019

Budsjett Regnskap

Driftsinntekter
	Mottatt mva kompensasjon 15 000 16 124
	Leieinntekter 120 000 107 370
	Vel kontingent            530 000 532 720
Sum driftsinntekter 665 000 656 214

Driftskostnader:
Flytting av Nei-støtten 40 000 0
	Hageavfallinnsamling renov 110 000 106 545
	Juletreinnhenting renova 10 000 9 750
	Støtte 17 mai/andre arr. 30 000 29 000
	Vel nytt                  94 000 105 429
	Port 15 000 15 544
	Medlemskap 12 000 10 272
	Strøm velhus              30 000 27 742
	Renovasjon velhus 8 000 6 125
	Telefoni,nett 10 000 9 904
	Forsikringer 3 000 2 428
	Diverse kjøp              60 000 59 051
Sum varekostnad 422 000 381 790

Lønnskostnad
	Lønnskostnader 148 000 77 870
	Lønn skattefritt inntil kr.10 000 40 000 32 000
	Feriepenger               8 000 7 941
	Arbeidsgiveravgift 11 000 10 971
	Arb.giv.avgift på feriepen 1 200 1 120
	Medlemsregister 0 0
	Sos. utgifter og andre personalkostnader 2 000 2 000
Sum lønnskostnad 210 200 131 902

	Avskrivninger 59 058 59 058
Sum avskriving på varige driftsmidler mm. 59 058 59 058

Annen driftskostnad
	Revisjonshonorar 6 250 6 250
	Regnskap, fakturering, medlemsoppfølging 80 000 100 817
	Konsulenthonorarer 10 000 8 681
	Møter, kurs, litteratur o.l. 0 0
	Andre driftskostnader 12 000 11 378
Sum annen driftskostnad 108 250 127 126

Sum driftskostnader 799 508 699 876

Driftsresultat -134 508 -43 662

	Renteinntekt, andre fiansinntekter 8 000 8 736
	Andre finanskostnader 3 000 3 222

Årsresultat -129 508 -38 148
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
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VEDTEKTER 
av 26. november 1980, med endringer av 9. februar 1983, av 18. mars 2002 og av 27. mars 
2019. 
 
§ 1 - Formål 
Eiksmarka Vel er en partipolitisk nøytral sammenslutning av grunneiere og beboere, og har som 
formål å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vellets årsmøte, 
vedtekter og styre bestemmer. 
Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og for velområdet, 
eventuelt i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området. Det representerer 
befolkningen overfor kommunen og er befolkningens talerør utad i saker som vedrører områdets 
og befolkningens interesser. 
Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører området. Saker som blir forelagt vellet, behandles i 
samsvar med de gjensidige forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og vellet. 
 
§ 2 - Medlemskap og stemmerett 
Obligatoriske medlemmer er alle som plikter å være medlem i henhold til kjøpe- eller leiekontrakt 
(*). Dessuten kan myndige grunneiere, beboere og medlemmer av deres husstander samt 
forretninger og firmaer innenfor området være medlemmer. 
Ektefeller, samboende eller medlemmer av deres husstander avkreves kontingent som ett 
medlem med mindre disse har tegnet eget medlemskap, likeså forretninger og firmaer. 
Hvert medlemskap har én stemme. Borettslag eller lignende kan ha kollektivt medlemskap, og 
hvert medlem av disse har én stemme. Det er adgang til å stemme med stedfortreder, som selv 
må være medlem og legge frem skriftlig fullmakt for styret ved møtets begynnelse. Ingen kan 
avgi mer enn to stemmer. 
 
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 
velforeningen.  
 
§ 3 - Kontingent 
Medlemmene er forpliktet til ved varsel å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid har 
fastsatt. Utmelding av frivillig medlem skal skje skriftlig, og frivillig medlem som ikke har betalt 
på 2 år, kan strykes. Medlemmet skal i tilfelle underrettes skriftlig på forhånd, og gis frist til å 
betale. 
 
§ 4 - Styret 
Vellet ledes av et styre bestående av styreleder, nestleder og 4 styremedlemmer med 3 
varamedlemmer. Styret velger selv nestleder, fordeler tillitsverv og oppnevner utvalg. Dersom 
leder går ut i løpet av perioden, fungerer nestleder som leder inntil styret selv har utpekt ny leder 
blant styrets medlemmer. Første påfølgende årsmøte velger ny leder. Styret gjennomfører 
årsmøtets beslutninger, representerer vellet utad og forestår vellets daglige drift. 
Styret engasjerer forretningsfører, sekretær eller lignende, i den utstrekning styret finner det 
nødvendig samt utarbeider instruks for vedkommende. 
Styret administrerer velhuset etter egen instruks og forvalter vellets eiendommer. Styret forvalter 
i samsvar med formålet jfr. §1 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. 
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. 
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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 behandle 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 1 år. 
Alle myndige medlemmer av vellet er valgbare. Gjenvalg kan finne sted.. 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. 
Eventuelle avstemninger på slike møter er bare veiledende for styret ved den videre behandling 
av vedkommende sak. 
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
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§ 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. 
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. 
 
§ 12 - 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. 
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NAVNESEDDEL  
Eiksmarka Vel 

 
 
Merk! 
Denne navneseddel utfylles på forhånd, medbringes ved ankomst under personlig 
fremmøte til Eiksmarka Vels ordinære årsmøte torsdag 26. mars 2020 kl.20:15. 
 
 
Navn: 
____________________________________________________________________ 
 
 
Adresse: 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
*************************************************************** 
 
 
FULLMAKT 
Ved årsmøte i Eiksmarka Vel 2020 

 
 
Merk! 
Denne fullmaktseddel utfylles på forhånd, medbringes og leveres ved Eiksmarka Vels ordinære 
årsmøte torsdag 26. mars 2020 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 torsdag 26. mars 
2020 kl. 20:15. 
 
 
Sted: _______________________den, __________________________2020 
 
Navn (fullmakts giver): 
_____________________________________________________________ 
 
Adresse: 
_________________________________________________________________________ 
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
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INNKALLING TIL EIKSMARKA TOMTESAMEIETS ÅRSMØTE 
2020  

 
Årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie 2020 

 
 
Innkalling 
Styret i Eiksmarka tomtesameie innkaller herved til det 16. ordinære årsmøte,  

Torsdag 26 mars 2020 kl. 19.00  
i Eiksmarka Velhus, Niels Leuchs vei 40. (Årsmøtet i Eiksmarka Vel følger etterpå). 
 
Første kunngjøring i Vel-nytt nr.3 2019. 
 

KUNNGJØRINGER 
 

Årsmøte Eiksmarka Tomtesameie 
              

Det avholdes ordinært årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie 
 Torsdag 26 mars 2020 kl. 19.00  

i Eiksmarka Velhus, Niels Leuchs vei 40. 
 Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være innmeldt til styret  

senest innen søndag 26 januar 2020. 
Endelig innkalling blir annonsert i Vel-nytt. 

 
Eiksmarka Tomtesameie. Postboks 16, 1332 Østerås, Org. nr. 987 004 886               

 
Epost:   Eiksmarka.tomtesameie@gmail.com 

    Nettside: http://www.eiksmarkatomtesameie.no 
 

 
 
Endelig innkalling er meddelt sameierne gjennom Vel-Nytt nr. 1 2020. 
 
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 2019 
 

3. Årsregnskap 2019 og revisjonsberetning 
 
4. Fastsette styrets honorar. Styrets innstilling er å øke satsene. Se budsjett.  

 
5. Budsjett 2020 

 
6. Saker til behandling. Ingen innkomne fra sameiere. 

 
7. Valg 

Styremedlemmer 
Styreleder 
Revisor 
 

8. Eventuelt 
 
 
2.  Styrets melding  
 
Styret har i perioden bestått av: 
 
Iver Skrefsrud: Styreleder  
Harald Moe: Styremedlem 
Hans Henrik Thaulow: Styremedlem 
Hans Christian Hanestad: Styremedlem 
Dagrun Vaagland: Styremedlem 
 
Vararepresentant: Ingen 
 
Valgkomité 
Styret 
Revisor: 
Jacob Berger 
Regnskapsbyrå: 
Abaci AS 
 
Møtevirksomhet 
Styret har avholdt 8 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 

   

3   Følg Eiksmarka Vel på Facebook 
 
 
 

 

 

 

 

INNHOLD 
 

KONTAKTINFORMASJON .......................................................................................................................... 4 

LEDER ................................................................................................................................................................... 5 

MITT EIKSMARKA ......................................................................................................................................... 6 

HVA SKJER PÅ UTBYGNINGSFRONTEN ............................................................................................ 8 

INNKALLING TIL EIKSMARKA VELS ÅRSMØTE 2020 ............................................................. 12 

KART ................................................................................................................................................................... 26 

INNKALLING TIL EIKSMARKA TOMTESAMEIETS ÅRSMØTE 2020 .................................. 28 

EIKSMARKA BIBLIOTEK .......................................................................................................................... 34 

TRAFIKKTELLING PÅ EIKSMARKA .................................................................................................... 37 

HEI FESTIVALEN .......................................................................................................................................... 38 

JULEGRATENNING 1. SØNDAG I ADVENT .................................................................................... 40 

VEINAVN PÅ EIKSMARKA ...................................................................................................................... 41 

BILDER FRA BILDEKONKURRANSEN ............................................................................................... 42 

VÅRRYDDEAKSJONEN – INNSAMLING AV HAGEAVFALL ..................................................... 45 

HVA SKJER FREMOVER? .......................................................................................................................... 46 

KORT OG GODT ............................................................................................................................................. 47 

LEIE EIKSMARKA VEL SELSKAPSLOKALER .................................................................................. 48 

MELDING OM FLYTTING OG MEDLEMSKAP .................................................................................. 51 

 

 
 
Ansvarlig utgiver: Eiksmarka Vel 
Ansvarlig redaktør: Karina Langseth-Manrique 
Forsidefoto: Therese Brådland – «Et ekorn i farta – rett ved Slettestien» 
Opplag: 2 500 eks 
Distribusjon: Vel-nytt deles ut til alle husstander i velområdet 
Trykk: Print House AS 
Papir: Silk 80/250 gram 
Skrifttype: Verdana  

2928 www.eiksmarkavel.no   2 
 

 

 
 
 

 
 

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

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
 
 
 
 
 
 

Følg oss! 
www.eiksmarkavel.no 

E-post: post@eiksmarkavel.no 
Facebook - @eiksmarka.vel 

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

b) Senterutbygging 
Befaring for overlevering er utført. Backe gruppen har ryddet parkeringsområdet 
og utført noe reparasjonsarbeid. Grenseområdet mot barnehagene er utbedret og 
kommunen har markert grensen.  Det er satt opp gjerde på grensen i henhold til 
avtale.  
  

c) Uteområdene 
Eiksmarka Vel og Eiksmarka Tomtesameie samarbeider om vedlikehold av 
Tomtesameiets friområder. Arbeidet omfatter felling av trær og rydding av annen 
vegetasjon. Tomtesameiet/Vellet har fått assistanse fra Eiksmarka Rotary. Videre 
har oppsitterne langs Snaret bistått med rydding av sitt nærområde. Bærum 
kommune forestår vedlikehold av grøntområdene. 
 

d) Skjøtselsplan. 
Firma Jørn Moss Skogskjøtsel har i samarbeid med styret i Eiksmarka 
Tomtesameie utformet skjøtselsplanen. Planen inneholder detaljert beskrivelse av 
skjøtsel for de forskjellige områder. Planen forutsetter at kommunen fortsetter å 
vedlikeholde områdende slik det er gjort i alle år. 
Tomtesameiet søker å formalisere ansvarsforholdet med kommunen. 
Styret har videre vedtatt at skjøtsel av nærmere bestemt mindre områder kan 
overlates til beboerne i samråd med Tomtesameiet.  
Skjøtselsplanen forventes klar våren 2020 og vil legges ut på tomtesameiets 
nettside. 
 

e) Fremtidig bruk av Vel-huset 
Helsestasjonen flyttet ut sommeren 2018 og lokalene står nå tomme.  Styret er i 
dialog med kommunen om avtale om fremtidig bruk.  Kommunen har stedsevarig 
bruksrett av bygningen og tomten. Det er primo februar 2020 ikke inngått revidert 
avtale med kommunen. 
 

f) 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, men at ny arealplan tilsier boligformål. Kommunen har i løpet 
av 2019/2020 arbeidet med en gatebruksplan som skal gi et grunnlag for 
reguleringsplan. Utbygger, byggekomiteen og tomtesameiet jobber videre i 2020 
med å utarbeide reguleringsplan.  
 

g) Advokatbistand 
Det har i 2019 vært noe behov for juridisk råd og bistand i forbindelse med saker 
som utfordrer vedtektene samt fremtidig bruk av velhuset. 
 

h) Ansvarsfrihet for styret 
Styret ber om at det meddeles ansvarsfrihet. 
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3.  Årsregnskap og revisjonsberetning for 2019 
Årsregnskap og revisjonsberetning er ikke klar til trykk i Vel-nytt. Blir fremlagt på 
årsmøtet. 
 
a) Inntektene for 2019 
Inntektene har bestått av leie- og festeinntekter fra Eiksmarka foreldrelagsbarnehage, 
Eikebo barnehage, Kollen boligsameie og Eiksmarka butikksenter, samt renter fra 
bankinnskudd på til sammen ca. kr. 162.000, -. 
 
b) Utgiftene for 2019 
Utgiftene har vært styrehonorar og telefongodtgjørelse, leie av postboks, 
kontorrekvisita, regnskapsbyrå, advokatutgifter, arkitektutgifter, skjøtselsplan mm. ca. 
kr.  113.000,-. 
 
c) Beholdning 
DNB fond     kr. 1.051.451,- 
0520.50.69897 Plasseringskonto   kr.    605.241,- 
0539.42.73238 Bedriftskonto     kr.          529,- 
1208.66.38043 Plasseringskonto   kr.    112.562,- 
Note: Eiksmarka senter har til gode depositum på kr. 100.000 som ikke er betalt tilbake 
ennå. 
 
 
4.  Budsjett 2020 
 
Utgifter: 
Styregodtgjørelse og andre honorarer 
-Styreleder     kr. 10.000,-  kr.    10.000.- 
-Nestleder    kr. 8.000,-  kr.      8.000,- 
-Styremedlem    kr. 6.000,- x 3  kr.     18.000,- 
-Uspesifiserte kostnader inntil   kr. 1.000,- x 5  kr.      5.000,- 
-Arbeidstidsmøter Sum 15 stk. a 2.000,-    kr.    30.000,- 
-Vararepresentant kr. 500,- pr. styremøte    kr.      5.000,- 
Sum godtgjørelse og honorar      kr.   76.000,- 
 
Regnskapsførsel       kr.    23.000,- 
Vedlikeholdsoppgaver i samarbeid med Eiksmarka Vel   kr.    30.000,-   
Skjøtsel av friområder      kr.    50.000,-  
Årsmøte, annonsering, rekvisita, PC etc.    kr.    15.000,-  
Informasjonstiltak       kr.    10.000,-  
Skjøtselsplan       kr.    10.000,- 
Juridisk og faglig bistand      kr.    60.000,- 
Sum utgifter       kr. 274.000,-  
 
Inntekter: 
Leieinntekter 2020       kr.  175.000,- 
Renteinntekter         kr.      4.500,-  
 
Sum inntekter        kr. 179.500,- 
 
Budsjettert resultat 2020 (Underskudd)           kr. -94.500,-   
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
 
 
 
 
 
 

Følg oss! 
www.eiksmarkavel.no 

E-post: post@eiksmarkavel.no 
Facebook - @eiksmarka.vel 

Instagram - #eiksmarka 



www.eiksmarkavel.no   32 
 

  

5. Valg 
 
Følgende er foreslått til nytt styre for perioden 2020: 
 
Styreleder 
Iver Skrefsrud stiller til valg for 1 år i 2020 
 
Styremedlemmer 
Hans Henrik Thaulow. Styremedlem. Valgt for 2 år i 2019.  Ikke på valg 
Harald Moe. Styremedlem. Valgt for 2 år i 2018.  Stiller til gjenvalg i 2020 
Dagrun Vaagland. Styremedlem. Valgt for 2 år i 2019. Ikke på valg 
Hans Christian Hanestad. Styremedlem. Valgt for to år i 2019. Ikke på valg 
Forslag til varamedlem, Ledig plass 
 
Valgkomité 
Styret, dersom ingen melder seg. 
 
Revisor 
Jacob Berger, stiller til gjenvalg 
 
 
 
 

Vi ønsker velkommen ! 
Styret 
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NAVNESEDDEL  
 

Ved årsmøte i Eiksmarka Tomtesameiet 
 

Denne navneseddel utfylles på forhånd, medbringes ved ankomst under personlig 
fremmøte til Eiksmarka Tomtesameie sitt ordinære årsmøte torsdag 26. mars 2020 
kl.1900. 
En gjør oppmerksom på at det er kun grunneiere med andel i tomtesameiet som har 
stemmerett.  
 
 
Navn: _____________________________________________________ 
 
 
Adresse:___________________________________________________ 
 
 
Gnr/bnr _____/_______ 
 
 
Dato: _________ 
 
 
Signatur: ________________________________ 
 
 

 
FULLMAKT 

Ved årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie  
2020 

 
 
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 2020 i Eiksmarka tomtesameie. 
 
Dato: _________ 
 
Signatur: ________________________________ 
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
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EIKSMARKA BIBLIOTEK 
Tekst og bilder: Birgitte Aasen 

 

Eiksmarka bibliotek åpnet dørene 
24.11.1972, men den offisielle åpningen 
ble foretatt i januar 1973. Bærum 
bibliotek hadde vært så heldig å få 
lokaler i det nye Samfunnshuset. Også 
helsestasjonen fikk plass her. Det var full 
aktivitet fra begynnelsen av med 
barnekvelder, skoleklassebesøk og 
forfatterkvelder - med besøk av selveste 
forhenværende statsminister Einar 
Gerhardsen. I «Budstikka» kan vi lese at 
det ikke stemples lenger i bøkene, men 
kortene i boklommen bak avfotograferes. 
Dette blir fremstilt som svært moderne 
og til stor avlastning for bibliotekarene, 
og det var først tidlig på nittitallet av 
datateknologien fikk innpass i Bærum 
bibliotek. Biblioteket hadde en svært 
aktiv periode med flere ansatte og høyt 

aktivitetsnivå, og det ble sågar installert 
aircondition sommeren 1977, slik at folk 
kunne kjøle seg ned i sommervarmen, 
mens de samtidig kunne låne et par 
bøker og således få litt åndelig påfyll. På 
slutten av 80 tallet begynte tidene å 
forandre seg litt, og det ble 
innskrenkninger i åpningstiden. Folket på 
Eiksmarka engasjerte seg, og det ble 
skrevet flammende avisartikler mot 
kommunens nedskjæringer, og man 
fryktet nedleggelse av filialen. Heldigvis 
ble den ikke nedlagt, men det viste seg å 
bli flere runder der bibliotekets eksistens 
ble truet. Folket på Eiksmarka samlet 
seg og gikk i demonstrasjonstog, og de 
klarte til og med å få vedtak om 
nedleggelse omgjort. Eiksmarka Vel var 
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også viktige støttespiller i kampene mot 
nedleggelse. 

I dag er vi et team på 4 ansatte, hvorav 
kun en er i full stilling. I tillegg har vi litt 
hjelp fra en skoleelev mandag og onsdag 
ettermiddag, når biblioteket er åpent til 
kl. 19.00. Dagens personale er en godt 
sammensveiset gjeng, som trives i 
jobben og synes det er spennende å 
treffe så mang mennesker. Vi har 
arbeidet her lenge, er bosatte i 
nærmiljøet og kjenner brukerne våre 
godt. Dette føler vi blir verdsatt av 
lånerne, som uttrykker at de liker seg på 
biblioteket, og spesielt det at de kjenner 
oss, er særlig viktig for de eldste og 
yngste brukerne våre. Vi fungerer som 
en møteplass i nærmiljøet, og dette er 
viktigere enn noen gang i dagens 
samfunn. På biblioteket er det bare å slå 
av en prat med oss som jobber her. Vi 
har også har vi en fast gjeng 
pensjonister, som daglig kommer og 
leser aviser i papirutgave. Og det 
diskuteres både storpolitikk og 
hverdagens trivialiteter i denne 
«guttegjengen», som uttrykker at de 
savner biblioteket i ferier, når vi må 
holde stengt. Man kan få kjøpt en kopp 
kaffe, og enkelte ganger selger vi vafler.  
I fjor fikk vi et par kafébord med stoler, 
som vi satt ut på godværsdager i 
sommerhalvåret, så da kan man ta med 
seg en kaffekopp og avis eller bok å sitte 
i sola og lese. 

Utlån av bøker er fortsatt den største 
delen av virksomheten vår, men nå kan 
man også låne e- bøker og laste på 
nettbrett, og vi har også noen lydbøker 
tilknyttet dette tilbudet(appen) som 
heter «Bookbites». Man kan dessuten 
registrere seg på som ny bruker 
gjennom våre nettsider, men må møte 
opp en gang på biblioteket, for å få selve 

kortet utskrevet. Så kan man installere 
appen «Bibliofil», og der legger man inn 
lånenummeret, slik at man i praksis 
slipper å ha kortet med til biblioteket. 
For øvrig har vi «Pressreader», som er 
en app med aviser fra hele verden. Den 
lastes ned, og da må man komme i våre 
lokaler en gang i uken, for å laste ned på 
nytt. Man kan også benytte seg av 
«Pressreader» på PC her på biblioteket. 
Vi har utlånsautomat og selvbetjening, 
men er alltid til stede, for å hjelpe til 
med utlån og levering av bøker. Det 
hender at vi har maleriutstilling her, og 
det er bare å ta kontakt, dersom noen 
ønsker å ha salgsutstilling. I desember 
hadde vi flott utstilling av den lokale 
kunstneren Ingebjørg Magelssen. 

 

Takket være Eiksmarka Vel, som støttet 
oss økonomisk, kunne vi også høsten 
2019 arrangere vårt tradisjonelle 
forfattertreff, hvor vi denne gangen 
hadde invitert Ingar Sletten Kolloen, 
Inger Merete Hobbelstad og Thorvald 
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
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E-post: post@eiksmarkavel.no 
Facebook - @eiksmarka.vel 

Instagram - #eiksmarka 
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Steen. Utfra antall spørsmål til 
forfatterne, var det tydelig at de som 
hadde møtt frem satt pris på 
arrangementet. Svært populært var det 
da dukketeaterforestillingen 
«Sjørøverøya» ble vist, også denne 
støttet av vårt utmerkede Vel. 

Forrige uke hadde vi forfatterbesøk både 
torsdag og fredag i regi av den Kulturelle 
skolesekken. Det var femteklassingene 
på Eiksmarka og Eikeli som fikk oppleve 
Andreas Iversen, som er illustratør til 
bokserien «Edvard Rubikon». Det var 
høy stemning her da Iversen tegnet 
monster på Flipover, mens elevene kom 
med forslag til hvordan f.eks. øynene 
skulle se ut. Det var naturligvis viktig å 
få monstrene så stygge som mulig, og vi 
fikk hengt opp to av plakatene til 
utstilling. 

Når det gjelder vårens program for øvrig, 
skal vi ha 3 kinoforestillinger (1/2, 18/2, 
29/2 og 25/4) og 2 teaterforestillinger 
for barn. 8. februar blir det besøk av 
Askeladden friteater med forestillingen 

«Askeladden og de gode hjelperne», og 
den 28/3 vises «Pannekaka», som er en 
ny forestilling av Teater Grimsborken. 
Også denne våren støtter Eiksmarka Vel 
oss. Hver tirsdag formiddag er det 
lesestund for barnehagene i området. 
Det blir barseltreff for mammaer og 
pappaer 25/2. Da er det bare å ta med 
babyen eller barselgruppen hit, og så vil 
man få en liten orientering om aktuelle 
bøker for og om babyer/barn. 

Bærum bibliotek er nå på trappene med 
Meråpent. Dette er et tilbud om bruk av 
biblioteket utenfor våre ordinære 
åpningstider. Man låser seg inn og kan 
fritt benytte seg av biblioteket på eget 
ansvar. Det vil da være ubetjent. I første 
omgang vil det bli Meråpent på 
Bekkestua, men det planlegges også her, 
uten av vi kan si noe konkret om når 
dette vil skje. 

Ellers ønsker vi enda flere brukere, for jo 
flere lånere, desto sterkere er vi i en 
fremtidig eventuell ny trussel om 
nedleggelse. 

 

Tlf.: 67 50 96 80 

E-post: ei@barum.folkebibl.no 

Adresse: Niels Leuchs vei 40 

 

  
Våre åpningstider 

Mandag og onsdag: 11.00- 19.00 

Tirsdag, torsdag og fredag: 11.00-16.00 

Lørdag: 11.00-15.00 
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TRAFIKKTELLING PÅ EIKSMARKA 
Tekst: Morten Solnørdal 

 
Eiksmarka Vel har gjennomført en 
trafikktelling i krysset Niels Leuchs vei og 
Snaret. Formålet med tellingen var å 
kartlegge trafikken gjennom dette 
krysset, hvor det er mange typer 
trafikanter; kjøretøy såvel som gående 
og syklende i forbindelse med skole, 
barnehage og T-banestasjon. 

Tellingen ble gjennomført over syv dager 
– 22. til og med 28. januar 2020. 
Utstyret målte trafikken kontinuerlig 
gjennom døgnet i begge retninger. Et 
målepunkt var i Niels Leuchs vei vis-à-vis 
biblioteket, det andre målepunktet i 
Snaret ved brua over T-banen. 

Gjennomsnittlig døgntrafikk var omtrent 
2550 kjøretøy i Niels Leuchs vei, og 
omtrent 1770 kjøretøy i Snaret. Dette er 
summen av trafikk i begge retningen på 
disse to veiene. 

Bakgrunnen for trafikktellingen er 
gjennomførte og planlagte endringer på 
Eiksmarka. For over et år siden ble 
Eiksveien stengt mot Griniveien, og det 
ble antatt at noe av trafikken ville bli 
flyttet fra Eiksveien til Niels Leuchs vei. 
Eiksmarka senter er ferdig, med mulige 
endringer i trafikkmønsteret. I nærheten 
av T-banestasjonen er ytterligere 
byggeprosjekter under planlegging, noe 
som vil øke antall kjøretøy og antall 
myke trafikanter. I tillegg utredes en 
større utvidelse av Østerås senter som 
kan gi økt trafikk i retning Eiksmarka.  

Forut for byggingen av ny sykkelvei 
langs Griniveien og stenging av Eiksveien 
skrev Staten vegvesen i 2013 en rapport 
om konsekvensene av tiltakene. Det ble  

 

 

 

 
anslått at trafikken i Niels Leuchs vei ved 
biblioteket ville øke med omtrent 700 
kjøretøy per døgn i gjennomsnitt, til en 
ny trafikkmengde på omtrent 2700 
kjøretøy i døgnet. Dette stemmer rimelig 
bra med trafikktellingen nå i januar 
2020, som fant en gjennomsnittlig 
døgntrafikk på omtrent 2550 kjøretøy. 

Statens vegvesen presenterte ingen 
beregninger for trafikken i Snaret. 

Eiksmarka Vel vil bruke disse tallene i en 
diskusjon med kommunen om planer for 
trafikk og utomhus på Eiksmarka. Både 
Niels Leuchs vei og Snaret er kommunale 
veier, og det bør være mulig å se på 
trafikksituasjonen samtidig som nye 
utbyggingsprosjekter planlegges. 
Hvorvidt den målte trafikkmengden er 
akseptabel må ses i sammenheng med 
antall myke trafikanter, utforming av 
krysset og fortau sammen med busstopp 
og T-banestasjon.  

 

Pendlerparkering i Niels Leuchs vei 

Pendlerparkeringen ved Eiksmarka T-
banestasjon er godt brukt, og ikke alle 
som ønsker finner plass. En del biler 
parkerte langs Niels Leuchs vei, på 
utsiden av anlegget. Dette førte til at 
veien kunne bli for smal til at to kjøretøy 
kunne passere hverandre. Spesielt om 
vinteren med snø og brøyting var dette 
merkbart. Kommunen bestemte at i 
dette området skulle parkering forbys, 
og skilt om parkeringsforbud ble satt opp 
i desember 2019. 
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
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HEI FESTIVALEN 
Tekst: Kjetil Hannevik Fristad, kateket i Eiksmarka menighet 
Foto: Marit Søreide, menighetspedagog i Eiksmarka kirke 
 
 

 
 

Lørdag 24. august gikk HEI-festivalen 2019 av stabelen på Eiksmarka. 23 ulike lag og 
organisasjoner i nærmiljøet har gått sammen og på ulikt vis bidratt til årets festival, som 
ble den største utgaven hittil! Festivalen ble tradisjonen tro åpnet av ordfører Lisbeth 
Hammer Krog og besøkt av flere hundre mennesker i løpet av dagen. I år som i fjor 
hadde de ulike bidragsyterne infostands med ulike aktiviteter, og det ble underholdning 
og framvisninger fra utescenen foran Eiksmarka kirke. 
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 
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våre har betydning. 
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Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
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JULEGRATENNING 1. SØNDAG I ADVENT 
Tekst: Kirvil Kaasa 
Foto: Karina Langseth 
 

      
 
Uten nissen, ingen julegrantenning, men uten skjegg ingen nisse … 
 
Bare timer før julegrana foran biblioteket 
på Eiksmarka skulle tennes, oppdaget 
nissen at det lange, hvite skjegget hans 
var forsvunnet. Vi måtte jo finne 
skjegget! Som i et klassisk eventyr, ved 
hjelp av gode krefters samarbeid, endte 
det heldigvis godt. 

Godt samarbeid mellom mange frivillige 
er «trylleformelen» for slike hyggelige 
lokale tradisjoner. Eikeli og Eiksmarka 
skolekorps, forkledd som fine smånisser 
for anledningen, stilte seg opp for å spille 
kjente og kjære julesanger, mens barn 
og voksne flokket seg rundt treet. Fra 
speidernes bod duftet det liflig av varm 
gløgg og nystekte vafler – godt å varme 
seg på for små og store denne frosthvite 
første søndagen i advent. 

Mange ville være med på gangen rundt 
juletreet, og det ble raskt dannet flere 
ringer av sangere i alle aldre. Korpset 
var vakkert samspilte, og tre vers av 
«Deilig er jorden» avsluttet denne mest 
kunstneriske delen av programmet. 

Én ting er sikkert, mange barn var veldig 
spente på det neste som skulle skje, og 
etter å ha ropt høyt på julenissen både 
to og tre ganger, kom han endelig – i 
flott, rød drakt og med stort, hvitt 
skjegg. 

Raske unge hender fra Østerås 
ungdomsskole hadde på forhånd pakket 
alle godteposene som nissen og hans 
gode hjelpere delte ut etter julesangen.  

Nissen håper at alle hadde en hyggelig 
julegrantenning og kjenner seg ganske 
sikker på at alle barna som var der fikk 
hver sin godtepose. Han la merke til at 
Eiksmarkas innbyggere er flinke til å 
kaste tomme gløggkopper og annen 
søppel der den hører hjemme. Det er 
han glad for, og lover å komme igjen til 
julegrantenningen i år også! 

* Styret i Eiksmarka Vel takker Kirvil 
Kaasa for kjempefin organisering av 
julegrantenningen 2019 * 
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VEINAVN PÅ EIKSMARKA 
Tekst: Hans Henrik Thaulow 

 

Innledning  

I forrige utgave av Velnytt skrev om 
hvordan vei 503 til slutt ble Konglefaret. 
Denne gangen skal jeg ta for oss noen 
flere veinavn i området vårt. 

LABBEN 

Veistubben er kalt opp etter den gamle 
husmannsplassen som tilhørte Fossum 
Jordbruk. Labben huser fortsatt folk i et 
ombygd våningshus. Plassens navn har 
sannsynligvis sin opprinnelse i at 
terrenget her lignet en labb en gang for 
lenge siden. 

SNARET 

Navnet kommer trolig av at det gikk et 
snar(sti/snarvei) gjennom skogen her. 

RUGLANDSVEIEN 

Veien har sin bakgrunn i et gammelt og 
stort jorde i nærheten hvor det vanligvis 
ble dyrket rug. 

MØLLEBAKKEN OG SAGBAKKEN  

Er kalt opp etter den gamle møllen og 
det gamle sagbruksmiljøet langs med 
Lysakerelven. 

GRINIVEIEN  

I årene 1889-91 ble veien fra Haslum 
over Haug til Eik (Eiksmarka) anlagt, den 
som i dag heter Griniveien. Veien har 
sannsynligvis rett og slett fått navnet 
etter området den går igjennom - nemlig 
Grini.  

 

Utbyggingen av Eiksmarka førte til en 
voldsom trafikkøkning som det ikke var 
tatt tilstrekkelig høyde for av 
planleggerne. Det var mange ulykker i 
krysset Griniveien/Vollsveien og 
Griniveien/Eiksveien. I 1974 ble den nye 
brua over Lysakerelven tatt i bruk, og i 
1978 ble veien lagt om til der vi finner 
den i dag- dvs. veien ble flyttet fra den 
nye brua og opp til Listuveien. Deler av 
den opprinnelige veien finner vi i dag fra 
den gamle broen over elven og forbi 
Speiderhytta og Kinnarps. 

 
«Jeg har bodd ved en landsveg» 
Asker og Bærums Budstikke 11 
september 1935: 

Forbitret, rystet og indignert. 

«Vi traff en kjent Haslum mann i går, og 
han var meget forbitret, moralsk rystet 
og indignert over de forhold som hersker 
på Griniveien. Når det mørke 
septemberkveldene begynner, er 
forholdene slik at politiet bør ha øye med 
dem. 

Kveld etter kveld står det hensatte biler 
på veikanten hvor de unge dyrker 
Bacchus og Venus, og det er ikke for 
meget sagt at Griniveien er blitt den rene 
kjærlighetsvei. Vi som bor i strøket, må 
få lov til å protestere og be Politiet gripe 
inn.»  

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

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
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BILDER FRA BILDEKONKURRANSEN 
 

           
                 Eva Lytomt Strand                        Anne Kristin Einarsrud, «Bogstadvann» 

 

 
Lissy Sørensen Helland, «Fossum Terrasse ❤» 
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Jarl Rune Rosensverd Nilsson, «Ved Fossum Terrasse»    og       “I nærheten av Lathusåsen»  

 

 

Siri Meisal, “Mitt favorittmotiv – låven i svingen opp til Fossum klubbhus» 

                                 

 
 

 

Foto: Østernvann av Malin Karlsen Stangvik 

 

 

 

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

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
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   https://eikenottencafe.no/                  

Endelig har Eiksmarka fått et lokalt 
møtested der venner, foreninger og lag 
kan møtes til en uformell stund. I det nye 
senteret på Eiksmarka ligger Eikenøtten, 
stedet alle bør vite om.  

Når jeg (Christin Svae) åpner døren blir 
jeg møtt av daglig leder Marianne Stølen 
og en deilig lukt av ferske bakervarer. Vi 
setter oss ned i det intime lokalet med lys 
på bordene. Marianne vil gjerne ha flere 
kunder og forteller villig om Eikenøtten 
som bedriften nå heter etter at Fardal 
trakk seg ut. 

 

Vi har åpent 7 dager i uken fra kl.0900-
2000. Vi har det meste av brød, bakst og 
verdens beste hjemmelagde Napoleons 

kake. I tillegg leverer vi ferdig påsmurt til 
lunch for bedrifter i nærområdet og vi har 
også deilige wraps og salater hvis det 
faller mer i smak. Pizza er populært, og 
hos oss får du den ekte Italienske som 
lages helt fra bunnen av. Perfekt for en 
enkel middag eller for en hyggelig kveld 
med venner, lag eller foreninger.  

 

Eikenøtten har også øl og vinrett og lager 
deilig nytraktet kaffe hele dagen. 

Første tirsdag i måneden er det Quiz 
kl.1830 og det bør man prøve hvis man 
ikke har vært med før. Stedet har 
hyggelig uteservering om sommeren.  
Her kan man nyte sommerkvelden med 
et glass vin og en hyggelig prat. 

Med andre ord, legg turen til Eikenøtten, 
ditt lokale møtested, for en hyggelig 
opplevelse. 
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VÅRRYDDEAKSJONEN – INNSAMLING AV HAGEAVFALL 
 

INNSAMLINGEN AV HAGEAVFALL STARTER FRA OG MED MANDAG 4. MAI TIL OG 
MED FREDAG 15. MAI 2020. 

Hageavfallet skal være satt ut innen kl. 8:00 den 4. mai. Dersom avfall ikke er hentet 
etter denne dato, kan det fortsatt settes ut frem til det hentes og senest lørdag 11. mai 
kl. 16:00. 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. Det oppfordres at 2-4 naboer samler 
hageavfallet og legger det samlet.  

Vi ber beboerne ta hensyn til naboene når avfallet settes ut slik at det ikke blokkerer 
inn- og utkjørsel. Legg gjerne frem til en hovedvei. Dette gjelder særlig stikkveiene til 
Vollsveien, Snaret, Ruglandveien og Otto Ruges vei. De store komprimeringsbilene har 
problemer med å komme inn her.   

Følgende retningslinjer gjelder 

• Hageavfall i form av kvister, løv greiner, gress blir hentet. 
• Kvistene skal være buntet sammen. Grenene må maksimum være 15 cm bredde 

og 2 m lange.  
• Løv og gress må legges i store plastsekker. La disse være åpne 

 
RENOVA, som er engasjert til å foreta innsamlingen vil legge igjen de tomme sekkene i 
en hel sekk. Disse kan da settes ut og tas med ved neste innsamling av plast. 
RENOVA vil søke å feie opp det meste av bosset etter tømming som en ekstra service. 
 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eiksmarka Vel pr. e-post: post@eiksmarkavel.no. 
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Forsidefoto: Therese Brådland – «Et ekorn i farta – rett ved Slettestien» 
Opplag: 2 500 eks 
Distribusjon: Vel-nytt deles ut til alle husstander i velområdet 
Trykk: Print House AS 
Papir: Silk 80/250 gram 
Skrifttype: Verdana  

4544 www.eiksmarkavel.no   2 
 

 

 
 
 

 
 

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

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
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HVA SKJER FREMOVER? 
 

• Illustrasjonsplan for Eiksmarka senterområde stilles ut på Eiksmarka Bibliotek  
24. – 28. februar 2020. Stand for diskusjon utenfor KIWI 26. februar 2020. 
 

• Årsmøte i Eiksmarka Vel og Eiksmarka Tomtesameie 26. mars 2020 
 

• Vårryddeaksjonen 4.-15. mai 2020 
 

• Vel-Nytt 2/2020 juni 2020 
 

• Innbetaling av årskontingent på noen få hundrelapper (350 kr) som går til mye 
bra for felleskapet. Juni 2020. 
 

• HEI festivalen august 2020 
 

• Vel-nytt 3/2020 november 2020 
 

• Julegrantenning 29. november 2020 
 

• Juletreinnsamling januar 2021.  
 

• Vel-Nytt 1/2021 februar 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

47   Følg Eiksmarka Vel på Facebook 
 
 

  

KORT OG GODT 
 

STYRET I EIKSMARKA VEL SØKER RESURSEPERSONER  

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

Vi inviterer beboere på Eiksmarka til å melde seg som ressurspersoner. Dette er givende 
og viktig arbeid, i tillegg til at det er hyggelig og sosialt.  

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

Styret tar imot forslag på navn. Ta kontakt på epost post@eiksmarkavel.no. 
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
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LEIE 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 2019/2020 Tidsrom Medlem Ikke 
medlem 

Døgn mandag - torsdag 14.00 – 14.00 (neste dag) 3 000 4 000 

Kveld mandag – fredag 14.00 – 23.00 1 000 1 500 

Døgn fredag - søndag 14.00 – 14.00 (neste dag) 3 000 4 000 

Hele helgen 14.00 (fredag) – 14.00 (mandag) 5 000 6 000 
 

Bestilling 

Fullt navn og adresse samt informasjon om man er medlem eller ikke medlem i 
Eiksmarka vel må oppgis ved forespørsel om leie av vellokalet. Bestilling gjøres via 
hjemmesiden eller epost: 

• Hjemmeside: http://www.eiksmarkavel.no/leie-av-lokalet  
• E-post: leie@eiksmarkavel.no 

 
Spørsmål om allerede bestilt lokale 
 

• Tlf. 465 93 716 
• E-post: leie@eiksmarkavel.no 
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EIKSMARKA SANITETSFORENING 
Stiftet 1961 

 

Vi er en lokalforening av Norske Kvinners Sanitetsforening – Norges største kvinneorganisasjon 
med ca. 41.000 medlemmer og over 650 foreninger over hele landet. 

På våre møter 3. tirsdag i måneden kl. 19:00 på Østerås Seniorsenter, Eiksveien 98, har vi 
forskjellige temaer – alt fra helserelaterte emner til bøker, blomster osv. Velkommen til våre 
møter enten du er medlem eller ikke. 

Våre viktigste inntektskilder er, foruten medlemskontingent, julelotteri, motevisning, kakelotteri 
og salg av fastelavnsris. Vi er så heldige at vi har gode samarbeidspartnere i nærmiljøet som 
støtter oss med gaver til utlodninger! 

Sentralt støtter vi bl.a. kvinnemedisinsk forskning, kampen mot skjønnhetstyranniet og kampen 
«Mot Vold i nære relasjoner». Som en lokal forening, er vi opptatt av å støtte arbeidet for barn og 
unge og bidrar så godt vi kan! 

 

BLI MED DU OGSÅ! DA KAN VI BIDRA MER! 

ENGASJEMENT I FRIVILLIG ARBEID STIMULERER TIL TRIVSEL OG SAMHOLD 

 

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

   Kontingent er 

   Hovedmedlem kr 485 per år 
   Støttemedem  kr 485 per år 
   Husstandsmedlem kr 100 per år 
 

Kontakt  

Leder: Jorunn Bakken Christensen 

Mobil: 98 23 90 20 

E-post: joruchri@online.no 

Facebook: www.facebook.com/eiksmarkasanitetsforening 
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Trykk: Print House AS 
Papir: Silk 80/250 gram 
Skrifttype: Verdana  
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
 
 
 
 
 
 

Følg oss! 
www.eiksmarkavel.no 

E-post: post@eiksmarkavel.no 
Facebook - @eiksmarka.vel 

Instagram - #eiksmarka 
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TILBYDER AV KORTREISTE TJENESTER 

 
 
KAN DU TRENGE BISTAND I HVERDAGEN TIL OPPGAVER DU IKKE HAR TID TIL…? 
 

 Beskjæring og rydding inkl. 
bortkjøring – hekker, 
busker, småtrær 

 Mindre utv. og innv. 
snekkeroppdrag 

 Større snekkeroppdrag 
utfører jeg ev sammen med 
samarbeidspartnere 
 

 
 Malearbeid 
 Fasadevask 
 Vindusvask 
 Bortkjøring av avfall 
 Snørydding 
 Spør… 

 

Trond Lingjerde, Ovenbakken 49, 1361 Østerås 
Tlf 40020474  
www.alltidtjenester.com 
__________________________________________________________ 
 

 

 

EIKSMARKA ADVOKATKONTOR HOLDER TIL I TRIVELIGE LOKALER I 
NIELS LEUCHS VEI 99.  

VI KAN BISTÅ VÅRE KLIENTER INNENFOR DE FLESTE RETTSOMRÅDER.  

SE MER PÅ WWW.EIKSMARKAADVOKATKONTOR.NO ELLER RING OSS PÅ 
TELEFON 413 53 540.  

VELKOMMEN TIL DITT LOKALE ADVOKATKONTOR!  

 

51   Følg Eiksmarka Vel på Facebook 
 
 

  

MELDING OM FLYTTING OG MEDLEMSKAP 
 

 
MELDING OM FLYTTING 
Eiksmarka Vel 
 
 
 
Jeg/Vi ____________________________________________________________ har flyttet 
 
 
Fra _______________________________________________________________________ 
 
 
Til ________________________________________________________________________ 
 
 
Navn på vedkommende som har overtatt etter meg/oss: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
************************************************** 
 
 
 
 
MELDING OM MEDLEMSKAP 
Eiksmarka Vel 
 
 
Undertegnede ______________________________________________________________ 
 
er pliktig medlem / ønsker medlemskap i Eiksmarka Vel 
 
 
Adresse ___________________________________________________________________ 
  
 
Tlf. _______________________________________________________________________ 
 
 
Dato ______________  
 
 
 
Med hilsen _________________________________________________________________ 
 
 
 
Sendes til Eiksmarka Vel, post@eiksmarkavel.no eller Postboks 119, 1332 Østerås
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Ansvarlig utgiver: Eiksmarka Vel 
Ansvarlig redaktør: Karina Langseth-Manrique 
Forsidefoto: Therese Brådland – «Et ekorn i farta – rett ved Slettestien» 
Opplag: 2 500 eks 
Distribusjon: Vel-nytt deles ut til alle husstander i velområdet 
Trykk: Print House AS 
Papir: Silk 80/250 gram 
Skrifttype: Verdana  
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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet 
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør. 

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

våre har betydning. 
 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser, 
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad. 

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

velområdet er det frivillig å tegne medlemskap. 
 

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

• Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17. 
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer 

• Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris 
• Vel-nytt levert i postkassen 
• Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær 
• Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter, 

trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm. 
 
Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste 
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig. 
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse 
og epostadresse. 
 
 
 
 
 
 

Følg oss! 
www.eiksmarkavel.no 

E-post: post@eiksmarkavel.no 
Facebook - @eiksmarka.vel 

Instagram - #eiksmarka 
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BILDER FRA BILDEKONKURRANSEN 
 

           
                 Eva Lytomt Strand                        Anne Kristin Einarsrud, «Bogstadvann» 

 

 
Lissy Sørensen Helland, «Fossum Terrasse ❤» 

Foto: Bogstadvann av Anne Kristin Einarsrud


