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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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KONTAKTINFORMASJON

Eiksmarka Vel 2020- 2021 
Org.nr. 975 489 159 
 
Styret 
Marit Kringstad, styreleder 
Lauritz Sands vei 22D 
Mob. 959 48 884  
 
Hans Henrik Thaulow, nestleder 
Konglefaret 24 
Tlf. 67 14 09 79/411 80 097 
 
Jørgen Andreassen, styremedlem 
Konglefaret 19 
Mob. 481 06 199 
 

Ragnhild Sohlberg, styremedlem 
Slettestien 2 
Mob. 913 32 546 
 
Morten Solnørdal, styremedlem 
Vollsveien 169 
Mob. 458 69 745 
 
Christian Svae, styremedlem 
Niels Leuchs vei 46A 
Mob. 900 87 680 

 

Edvard Lamo, varamedlem 
Lauritz Sands vei 22D 
Mob. 465 93 716 
 
Peik Norenberg, varamedlem 
Niels Leuchs vei 46B 
Mob. 917 61 556 
 
 
 

 
Kontaktinformasjon 
Besøksadresse   
Niels Leuchs vei 40 
1359 Eiksmarka 
 

Postadresse 
PB 119 
1331 Østerås   
 

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

 

Eiksmarka Tomtesameie 2020-2021 
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. Hanestad, styremedlem  
Mob. 432 48 318 
 

Dagrunn Vaagland, styremedlem 
Mob 957 05 536 
 
Tommy Molvær, varamedlem 
Mob 930 29 335 
 

Kontaktinformasjon 
Besøksadresse   
Niels Leuchs vei 40 
1359 Eiksmarka 
 
Postadresse 
PB 16 Østerås 

 
 
 
 
 
 

E-post 
eiksmarka.tomtesameie@gmail.com 
Nettside 
www.eiksmarkatomtesameie.no 
     

 
Regnskapsfirma 
Abaci AS 
Regnskapsfører: Ole Fegth 

Besøksadresse 
Rolfbuktsveien 4 A  
1364 Fornebu 

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 Marit Kringstad, styreleder

2021 startet ikke helt slik vi håpet med 
nedtrapping til en normal tilværelse hvor 
vi kan gå til arbeid hver dag, handle uten 
munnbind, slippe å sprite hender, møte 
venner og familie uten å telle eller sjekke 
hvor mange man kan ha hjemme. 
Situasjonen er tøff for mange, kanskje 
spesielt for barna slik barn og unges 
uavhengige talsperson, barneombud 
Inga Bejer Engh formidler i media på 
deres vegne. Det er mange barn som er 
redde, vi som er voksne har et felles 
ansvar for å trygge, vise at vi tar 
ansvaret og at vi bryr oss. Det synes jeg 
vi er flinke til her på Eiksmarka. Jeg ser 
foreldre som arrangerer skøytekvelder 
og skiturer på eget initiativ og 
oppfordringer til å delta eller bidra. Det 
synes jeg er fint.  

Det er også mye engasjement rundt 
trafikksituasjonen på Eiksmarka. Styret 
utførte i 2020 en telling av trafikken i 
Niels Leuchs vei. Målingen viste 
dessverre at det var mye råkjøring 
kveldstid noe som også har engasjert 
noen av Eiksmarkas beboere. Det er et 
ønske om å senke farten fra 40 til 30 
km/t. Det er mange reguleringer å ta 
hensyn til, men arbeidet for å skape 
endring fortsetter. Det er flott med 
engasjement og styret bistår gjerne. 

Vi er velsignet med marka og store 
friarealer rett utenfor døren hvor barna 
får boltre seg ganske frie dagtid og 
voksne kan gå måneskinnsturer etter 
midnatt mens det knirker i snøen under 
føttene. Det er disse friområdene som 
gjør Eiksmarka unikt sted å bo. Det 
hersker dog mange misforståelser om 
eierskap og forvalting A og B områder. 

Spesielt i B områdene opplever vi klager 
på grunn av «forlengelser» av hager og 
beplantning. Tomtesameiet forvalter A 
områdene og har engasjert juridiskhjelp i 
forbindelse med skjøtsel for disse. Det 
juridiske arbeidet håper vi er direkte 
overførbart til B områdende. Et 
realsameie er et realsameie. Vi håper å 
kunne presentere i neste Velnytt. 

Korona har gjort mange rastløse og skal 
man tro statistikken har situasjonen fått 
oss til å gripe fatt i verktøykassen. 1 av 
3 har pusset opp under pandemien og 
Oslo området ligger øverst på topplisten. 
Eiksmarka er intet unntak. Styret vil 
oppfordre Eiksmarka beboerne til å vise 
hensyn i byggeprosesser og ikke minst 
snakke med naboer på forhånd. Godt 
naboskap er viktig skal Eiksmarka 
fortsette å trone på ønskelisten på hvor 
folk vil bo i Bærum.  

Styret fortsetter sitt engasjement i alle 
store byggesaker som berører 
Eiksmarka. Det legges ut informasjon og 
oppdateringer på styrets Facebook side 
og hjemmesiden når det er større 
oppdateringer.  

Eiksmarka har mistet alle fastlegene i 
vellets område. Dette har skapt 
engasjement hos Eiksmarka vels 
medlemmer og vi ble bedt om å følge 
saken opp med kommunen på Årsmøtet 
2020.  Eldre og som kvier seg for å sette 
seg på offentlig transport har utvilsomt 
økt behovet for en legepraksis på 
Eiksmarka. Vellet har sendt et brev til 
kommunen, og avventer svar.   
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Det er utfordrende tider for våre lokale 
butikker i Eiksmarka senteret. Vi vil 
oppfordre alle til å bruke lokal-
forretningene så snart de får åpne igjen. 
Flere av forretningene selger også varer 
digitalt eller via sine Facebook sider. I 
dette nummeret av velnytt har vi 
snakket med Apoteket.  

Vi kaller inn til årsmøte den 24. mars. 
Nytt av året og situasjonen vi lever i er  

 

at det vil være mulig å delta digitalt. Vi 
håper på godt oppmøte med denne 
tilretteleggingen. Detaljer vil bli publisert 
på vår Facebook side Eiksmarka vel og 
vår hjemmeside i god tid før årsmøtet. 
Om retningslinjene fra FHI tillater det blir 
det også mulighet til å møte fysisk i 
velhuset eller Grinilunden/Eiksmarka 
kirke. 

Ta vare på hverandre, 

Marit 
 
 
 
 

 
 
Foto: Marit Kringstad – «Marit Kleppa fra Snaret nyter en covid-19 vennlig lunsj med 
en venninne i solen på Slettestien. Jeg måtte bare ta et bilde av dem der de satt og 
smilte og nikket til alle som gikk forbi».
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MITT EIKSMARKA 
Tekst: Liv Klevstrand 

En lukket gruppe på sosiale medier var 
det som satte det i gang. Vi delte bilder 
fra barndommen med hverandre og 
hadde mye gøy. En av noen-og-
sekstiåringene kommenterte muntert at 
veien vår var et trygt sted å vokse opp. 

Det hadde jeg aldri tenkt på. 

Alt var jo skummelt der da jeg var barn! 
Det var utrolig mange store, skumle 
barn, og de sto alltid ute i mørket om 
kveldene og kastet stein eller snøballer 
på gatelyktene. Ikke mange gatelykter 
var hele i boligveiene på Eiksmarka rundt 
1960! 

 

I årene fra 1950 til 1960 eksploderte jo 
Eiksmarka med barnefamilier. Ikke som 
Lambertseter, med blokker i fleng og 
husmødrenes glanstid. Eiksmarka fikk 
både fire etasjers blokker, rekkehus, 
tomannsboliger og villaer plassert 
mellom de gamle brukene, og 
industriområdet på Fossum ble både 
forbikjørt og forbauset da Løvenskiold la 
ut felt på felt med tomter i en planlagt 
bebyggelse, der Løvenskiold bestemte 
både fargen på yttervegger og 
inngangsdør og størrelse på kjæledyr, og 
sjokkerende små tomter. Til gjengjeld for 
de små tomtene ble det regulert inn 
mange fellesarealer, eid av f.eks. 20 
huseiere eller 36 huseiere. 
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I dag stønner vi av lykke over 
fellesarealene på Eiksmarka, men 
kanskje stønner også noen over at 
hagene våre er så store og krevende å 
holde i orden. Løvenskiold regulerte 
boligfelt i etterkrigs-Norge, da «alle» var 
vant til minst 10 bærbusker og plass til 
villagris, og noen andre «alle» levde i 
gråbeingårder i byen, og ikke minst 
rådet bolignøden og fraflyttingen fra 
bygdene – så hvor store skulle tomtene 
være? Løvenskiold tok grep og skapte 
noe annet enn småbruk med naust ved 
fjorden, noe annet enn gråbeingårder og 
bystøv, til og med noe annet enn villaene 
fra 1920-tallet i utkanten av mange 
byer, eller funkisvillaer med vinduer i 
hjørnene og «skjørt og bluse»-fasader, 
slike som allerede sto langs Røa banen. 
Det var likevel ikke som «Egne hjem», 
der alle bygde sine egne hus med 
ripsbusker, ikke så langt unna. 

Da mine foreldre fikk se tomten for 
første gang, sammen med noen andre 
par som hadde vært så heldige å vinne i 
«boliglotteriet», gikk trikken til det som 
het Grini stasjon – den kjørte over 
Lysakerelven på en flott bru, og så 
saktnet den farten og stanset helt, mens 
foreldrene mine og deres nye venner så 
seg fortumlet omkring – det var bare 
jorder å se, og åser med trær, og bruket 
Bratli oppå en kolle. Var det mulig å bo 
så langt utenfor byen? Kunne en få kjøpt 
mat her? Hva var meningen med at Røa 
banen kjørte tvers gjennom Røa, forbi 
Ekraveien og så stoppet midt på et 
jorde? 

Vel, det var bare å gå, og så reiste det 
seg altså et samfunn bestående av 
flygernes borettslag, Politiets 
boligbyggelag, Sønnico-ansattes 
boligbyggelag og så videre, i løpet av 7 
år etter denne trikketuren. Men ikke uten 

at de selv grov grøfter til avløpsrør. De 
måtte bære flyttelasset opp provisoriske 
stiger i stedet for trapper. Den første 
sommeren min på Eiksmarka stod jeg i 
en lekegrind plassert oppå en haug av 
pukkstein som var planert med rive og 
spade, utenfor denne stigen av en trapp. 

I vårt boligbyggelag var det Husbankens 
regler som gjaldt. Det var snedig tenkt 
ut slik at et rom i kjelleren sto uten 
innredning og gulvplanker, og så var det 
opp til hver enkelt familie å gjøre det om 
til en kjellerstue – men siden den ikke 
var innredet ved overtakelsen, var 
leiligheten liten nok til å passe inn i 
arealkravene hos en av den norske Stats 
viktigste institusjoner i etterkrigstida. 

Vi bodde i en grusvei med pukk i 
grøftene, fedrene våre tok trikken til 
byen på jobb, og ikke minst: Noen av 
mødrene våre begynte å gjøre det 
samme. Den foregikk ikke smidig og 
mykt, denne utviklingen fra 
husmordrømmen i rekkehus til at 
kanskje 20 prosent av oss etter hvert 
hadde mødre som jobbet. Jeg løp en 
morgen sammen med moren min for å 
rekke trikken, jeg skulle få være med 
henne på jobben. Hun snublet og falt og 
fikk skrubbsår på knærne. Det var et 
dobbelt sjokk – en voksen med blod på 
knærne, og mors fortvilelse over at vi 
måtte gå hjem, bandasjere og komme 
for seint på jobben!  

Den utearbeidende moren måtte ikke 
bare takle morgenstress og mangel på 
fleksitid – hun måtte også takle at 
nabofruene mente «nøkkelbarn» var 
forsømte barn, og at butikkene stengte 
kl. 17. Min mor rakk ikke hjem for å 
handle mat etter hvert, så vi barna 
hadde plikter: Det lå penger i en 
konvolutt i et skap, og handlelappen lå 
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på kjøkkenbordet. Mor fortalte seinere at 
en dag da hun faktisk rakk butikken før 
den stengte, fikk hun følgende vennlige 
beskjed av fru Hansen: «De trenger ikke 
kjøpe loff i dag, fru Klevstrand, for 
datteren Deres har vært her og kjøpt 
det.» 

Da hadde jeg begynt på skolen, som en 
av 1000 elever. Og som sagt, jeg syntes 
ETT stort barn var skummelt. Jeg kom i 
1G. Sju parallellklasser, altså. Vi på 
småskolen gikk fra 8:30 til 11 de tre 
første dagene i uka, og fra 11:30 til 14 
torsdag, fredag og lørdag. 

 

Når jeg hadde vært hos en venninne og 
skulle hjem om kvelden, sto det en gjeng 
av disse slynglene som sikkert hadde 
knust gatelykter på min hjemvei. Jeg 
ville helst ha sunket i bakken når jeg 
gikk forbi. Mobbet de meg? Nei, men 
kanskje det kom en replikk på min 
bekostning en gang eller to i løpet av 
noen år. 

Dette fortalte jeg til en fjorten år 
gammel slektning nå nylig. Hun så 
medfølende på meg og erklærte: «Det 
problemet der er løst nå, vet du! Du bare 
går og stirrer ned i mobiltelefonen når du 
skal forbi sånne gjenger.»

                          
               Første skoledag, 17. august 1960                                                   Artikkelforfatteren i 1966                                                       

 
 
Stafettpinnen gis videre til en ukjent Eiksmarka beboer. VIL DU? 
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VETERANBILER PÅ EIKSMARKA – PACKARD CLIPPER DELUXE 
1956 
Tekst: Hans Henrik Thaulow 
Foto: Tom Danielsen 

 

Innledning  

I juni 2019 startet Vel-Nytt en serie om 
veteranbiler (over 30 år) som har sine 
hjem i «Veteranfaret», dvs. Konglefaret. 
Vi har blitt kjent med «Gråtass» - en 
1957 Volkswagen eid av Jørgen 
Andreassen, «Henry» - en 1936 Ford eid 
av Anders Vik, og en 1970 Mercedes Benz 
«Pagode» eid av Olaf Eidsæter.  

Denne gangen skal vi stifte bekjentskap 
med bilen til Tom Danielsen, Konglefaret 
45a. Bilen er en Packard Clipper Deluxe 
utstyrt med en 5,8 l V-8 motor og 
automatgir. Danielsen kjøpte bilen i 
2010. 

 

Den ultimate luksusbilen  

Aldri hørt om Packard?  

Packard var i sin tid den ultimate 
luksusbilen i USA. Packard eksistere som 
bilmerke fra 1903 til 1956. Se på bildene. 
Vi er tilbake i 1950 årene hvor krom var 
«inn». «Dollarglis» ble de kalt her 
hjemme. 1950 årene i USA var også 
kjennetegnet av nytt design hvert år. Vi 
er i Detroits gullalder. 

Danielsen forteller: «Jeg kjøpte bilen 
sommeren 2010, og selgeren var et 
medlem av Eight Amcars Club. Denne 
klubben ble opprettet for å ta vare på 
følgende bilmerker: Packard, DeSoto, 
Hudson, Nash, Studebaker, Henry J, 
Willys, Kaiser/Frazer. Alle amerikanske 
bilmerker som bukket under i 
konkurransen med Ford og GM Chrysler i 
1950-1980 årene». 

Her er vi inne på noe unikt. Eight Amcars 
Club, som nå bygger et stort bilmuseum  

 

Karina
Highlight
Flytt denne linjen til nederst i første spalte slik at neste linje "luksusbilen ..."kommer på høyde med første tekst linje i første spalte

Karina
Highlight
Flytt denne opp en linje slik at det blir plass til linjen som skal flyttes hit "Packard ..."
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på Sørum, har tatt vare på ca. 400 biler 
av de 8 merkene som er skissert ovenfor.  

Et slikt museum finnes ikke noen andre 
steder i verden. Museet åpner til 
sommeren. Reis til Sørum og opplev 
bilhistorie  

Men tilbake til bilen til Danielsen.  

-Hvorfor kjøpte du denne bilen?  

«Jeg har alltid vært fan av amerikanske 
biler. Min første bil som 18 -åring var en 
Chevrolet De Luxe som jeg kjørte nesten 
40.000 km med første året. Kjøpet ble 
initiert av en annonse i Finn no. samt 
påtrykk fra familien, da jeg hadde 
snakket om å skaffe meg en amerikaner i 
mange år». 

- Hva er spesielt med bilen? 

«Det må være at bilen har et elektrisk 
regulert fjæringssystem som sørger for at 
bilen automatisk holder samme høyde 
over veibanen, uavhengig av bilens vekt. 
Så vidt jeg vet er Packard det eneste 
merket i verden som har hatt dette». 

- Hva er den største forskjellen mellom 
dagens biler og biler fra 50-90 årene? 

«En bil fra 30-90 årene er lettere å 
vedlikeholde/reparere. I dag er man 
fullstendig avhengig av elektronikk. 
Dashbordet har minimalt med 
instrumenter- det er varsellys. Blinker de, 
må bilen på verksted. Enkle reparasjoner 
kan man ikke utføre selv lenger». 

- Til slutt- er bilen til salgs? 

«Nei - man selger ikke et 
familiemedlem». 

             
          Bilen fikk førstepremie for veteranbiler i  
          Pennsylvania i 1994.

 
Far og sønn Danielsen 
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APOTEKET PÅ EIKSMARKA 
Tekst Christian Svae 
Foto Branka Sefic 

Som vi tidligere har skrevet har 
Eiksmarka Senter mye å by på. Blant 
annet er vi heldige som har et lokalt 
apotek med det meste av det man 
trenger av den type varer. 

Når vi kommer inn i det lyse og delikate 
lokalet til Apotek 1 møter vi en blid og 
hyggelig Branka Sefic som er apoteker og 
daglig leder. 

Her er vi 6 fast ansatte som stortrives i 
Eiksmarka Senter. Vi er 5 farmasøyter og 
1 hudpleier, så her får du god hjelp til det 
meste. Det å ha en hudpleier er ikke så 
vanlig og hun hjelper gjerne til med gode 
valg for all slags hud og formål. 

I dagens situasjon med Covid-19 er det 
viktig å påpeke at vi endelig har bra med 
smittevernsprodukter som Antibac og 
munnbind på lager. Hansker er en 
utfordring i hele verden, så der skal jeg 
ikke love at vi har på lager til enhver tid. 

Viktig å frem at vi har autorisasjon for å 
sette influensa vaksine og andre aktuelle 
vaksiner som Reise vaksiner, Flott 
vaksine og vaksine mot HPV virus. 

Influensa vaksine behøver man ikke noen 
resept for å få tatt, mens de andre 
vaksinene må man ha resept fra lege. 
Prisen for å få satt influensavaksine er 
125 kroner, mens de andre vaksinene 
koster 165 kroner å få satt. Man kan bare 
komme uten avtale, og det er sjelden 
ventetid. Vi har et eget rom for dette så 
alt foregår i trygge omgivelser. 

For de som Kols eller Astma kan vi hjelp 
med interaksjoner. Mange får ikke full 

effekt av inhalatorene fordi de rett og 
slett bruker litt feil teknikk. 

 
Magda Krzywak 
 
Vi vil også gjerne informere om at vi 
lager Multidose pakker for eldre som 
kanskje ikke husker hvilke piller de skal 
ta når. Her kan vi også legge inn 
kosttilskudd for de som ønsker det.  

Som nevnt trives vi godt på Eiksmarka 
Senter. Vi kunne tenke oss enda flere 
hyggelige kunder. Hos oss er det ikke kø i 
motsetning til mange andre apotek. Våre 
åpningstider er for tiden 1000-2000 på 
hverdager og 1000-1800 på lørdager. 

For et år siden gjorde senter ledelsen en 
avtale med Urban Jungel som tar seg av 
markedsføringen. De har vært veldig 
flinke, men med Corona situasjonen har 
effekten blitt begrenset. Det alle skal vite 
er at dersom man sender en SMS med 
kodeord Eiksmarka til 26660 vil man få 
tilsendt gode tilbud hver måned som 
fokuserer spesielt på en butikk med 
månedens tilbud.  

Her kan man gjøre mange kupp, så følg 
med sier Branka som ønsker så vel gamle 
som nye kunder velkommen til en 
hyggelig handel på Eiksmarka Senter.
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LESERINNLEGG 
Det gjøres oppmerksom på at redaksjonen fraskriver seg ethvert ansvar for innhold og 
ytringer som fremkommer i innlegget. Det er innleggets forfatter som er ansvarlig. 

Eiksmarka vel – og andre velforeninger i Bærum 

Tekst: Lasse Aarønæs 

 

Vår velforening skiller seg fra andre 
velforeninger i Bærum på flere måter. De 
fleste velforeninger i Bærum drives på 
frivillig basis uten betalte verv. Dette 
gjelder også for store velforeninger som 
Fornebulandet vel og Sandvika vel. I 
Eiksmarka vel bruker vi over kr 200 000 
til lønn og godtgjørelser. Dette er 
utbetalinger til regnskapsfører, 
styremedlemmer, redaktør og vellokalets 
bestyrer. Alle de femti velforeningene i 
Bærum har frivillig medlemskap med to 
unntak. På Eiksmarka ble pliktig 
medlemskap i vellet innført ved 
utbyggingen på 50-tallet, og en denne 
ordningen har vellet beholdt. Vellets 
medlemskontingent på kr 350 er en 
toppnotering i Bærum. Etter 
Fornebulandet vel (2 200 medlemmer) 
og Sandvika vel (1 700 medlemmer) er 
Eiksmarka blant de store velforeningene 
i Bærum. 

 

Hva gjør velforeningene? 

Boligbyggingen på Eiksmarka tok til på 
slutten av 40-tallet og velforeningen ble 
stiftet i 1950.  «Eiksmarka vel er ett av 
de yngste og mest aktive i bygden.» kan 
vi lese i jubileumsboken fra 1975. De 
første velforeningene i Bærum ble 
etablert langt tidligere med Selskabet til 
Sandvigens Vel (1896), Lysaker vel  

 

 

(1900) og i vårt nabo-vel - Jar vel 
(1924). I Bærum var vellenes 
opprinnelige oppgaver knyttet til 
snørydding, sandstrøing og gatelys, men 
dette er oppgaver som for lengst har blitt 
kommunale. Nå er vellene primært 
engasjert i høringer til kommunens 
planarbeid, informasjonsarbeid mot 
beboere samt ryddeaksjoner. Noen 
velforeninger driver også et eget 
grendehus. Eiksmarka vel organiserer 
utleie av vellokalet som velforeningen 
disponerer vederlagsfritt etter avtale 
med kommunen.  

 

Hvilke utfordringer har vellet? 

Manglende vilje til å påta seg verv i 
foreninger og organisasjoner, er en 
vanlig trend som også gjelder 
velforeninger. For ett år siden skrev 
daværende styreleder Karina Langseth-
Manrique i Vel-nytt: «jeg ser at færre 
påtar seg slike verv og at flere rett og 
slett ikke bryr seg.» Oppgavene i styret 
– og kanskje særlig innsatsen inn mot 
det kommunale regulerings- og 
planarbeidet – er både tidkrevende og 
krever spesiell kompetanse. Det er lett å 
forstå at rekruttering til styrevervene blir 
en utfordring. Eiksmarka vel tilbyr nå 
godtgjørelse til styremedlemmene for å 
motivere folk til å stille opp, men her 
som ellers er det en tendens til at det er 
de samme personene påtar seg vervene.  

Selv om Eiksmarka vel har mange 
medlemmer, høy medlemskontingent og 
store leieinntekter, så la styret frem 
2020 budsjettet med over kr 100 000 i 
underskudd. Vi må forvente at 
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leieinntektene i 2020 kan bli lavere enn 
kr 120 000 som ble budsjettert.  

 

Hvordan skape balanse i vellets 
økonomi? 

For å skape balanse i foreningens 
økonomi, må det være en målsetning å 
øke inntektene. Styret har ambisjoner 
om å rekruttere nye medlemmer og på 
denne måten øke oppslutningen om 
vellet og samtidig styrke vellets 
inntektsside. Med pliktig medlemskap for 
de rundt 1 600 husstandene på 
Eiksmarka, har vellet tilnærmet 100% 
oppslutning i dette området. Men en 
tredjedel av husstandene innenfor vel-
området ligger på Fossum, og her er 
oppslutningen heller beskjeden. En 
mulighet som styret har jobbet med, er å 
rekruttere boligsameier og 
beboerforeninger i Fossum-området som 
kollektive medlemmer. Styret har ført 
samtaler med foreningene på Fossum, 
og vi får håpe at samtalene munner ut i 
tiltak som styret kan presentere på 
årsmøtet i mars.  

I et normal-år har vellet en betydelig 
inntekt fra utleien av vellokalene, og 
lokalene har vanligvis vært tilnærmet 
fullbooket. For få år siden bevilget vellet 
midler til fullstendig oppussing av 
vellokalene, og det ble også kjøpt inn 
nytt service osv. Dessverre har driften 
ikke gitt det overskuddet man forventet. 

Her kan det ligge muligheter for økte 
inntekter til vellet.   

 

Hvordan bevare gode bomiljøer? 

Østerås-området har i flere år klart seg 
uten velforening. Der er nok situasjonen 
den samme som vi opplever på 
Eiksmarka – manglende interesse for 
vel-arbeidet og vanskeligheter med å 
rekruttere folk til vervene. Hvem tar 
ansvar for boligområdenes kvaliteter i en 
slik situasjon? I den kommunale 
planprosessen knyttet til Fossum-
utbyggingen (2 000 boliger og 
byggestart 2030), så gjorde Fossum 
naboutvalg den tunge jobben. 
Naboutvalget ble opprettet som et ad 
hoc utvalg for å representere 
beboergruppene på Fossum i 
reguleringsprosessen, og vellet støttet 
uttalelsene fra utvalget. Alle typer 
organisasjoner må tilpasse seg interne 
endringer og skiftende trender. Men det 
vil alltid være behov for innsats som 
bidrar til å bevare og utvikle gode 
bomiljøer. I vårt område på Eiksmarka 
og Fossum, så er det vellet som gjør 
denne jobben for fellesskapet.   

*** 

Du kan lese historien om boligområdet 
Eiksmarka i utgivelsene «Eiksmarka i 
gaar, i dag, i morgen» (1975) og «Neste 
stopp – Eiksmarka» (2002) som ligger 
åpent i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek.  
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INNKALLING TIL EIKSMARKA VELS ÅRSMØTE 2021 
 
Styret i Eiksmarka Vel innkaller til ordinære årsmøtet 2021 onsdag 24. mars 
2021 kl. 20.15 i Vellokalet, Niels Leuchs vei 40. 
Nytt av året: vi vil også kjøre møtet digitalt. Informasjon om dette vil bli 
publisert på vår Facebook side og hjemmeside. 
 
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 2020, med revisjonsberetning. 
4. Budsjett for 2021 - 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 17. mars 
2021.  
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 midten av dette Vel-nytt, 
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 (17. mars 2021). 

   
Møteledelse 
Ordinære årsmøtet vil bli ledet av styret i Eiksmarka Vel. 
 
Vedlegg 

• Årsregnskap og balanse for 2020 
• Budsjett 2021 
• Vedtektene 
• Navn- og fullmaktssedler  
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2. STYRETS MELDING 
 
2.1 Eiksmarka Vel styre har bestått av: 
Styreleder  Marit Kringstad 
Nestleder  Hans Henrik Thaulow 
Styremedlemmer Jørgen Andreassen 

Morten Solnørdal 
Christian Svae 
Ragnhild Sohlberg 

Varamedlemmer Niels Jacob Harbitz 
Edvard Lamo 
Peik Norenberg 

 
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 2020 
 
2.3.1 Arealplan og Byggesaker 
• 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 – Vi følger saken.  
• 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. 

• Snaret 34 – Ingen søknad foreligger enda, men tomta er solgt til 
Fredensborg Eiendom. Styret er i dialog med arkitekt.  

• Grini mølle - Grinidammen 10 – Saken står stille. 
 
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 2020: 

• Innsamling av juletrær (januar) og hageavfall (mai-juni) ble gjennomført. 
Innsamling av hageavfall ble gjennomført iht. avtale. Aldri har større 
volum vært samlet inn. 

 
2.3.3 Medlemslister og kontingent 
• Antall betalende medlemmer er 1 584 pliktige (720 husstander+864 sameie- 

og borettslagenheter) og 124 ikke-pliktige (104 husstander +20 i 1 sameie).  
• Styret har fortsatt å rydde opp i medlemslister og antall klager begrenser seg 

til under 10. 
• Faktura sendes per epost fra og med 2020 til de som har registrert sin 

epostadresse. Styret oppfordrer alle om å registrere sin til 
faktura@eiksmarkavel.no.  
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2.3.4 Sosiale arrangementer 
• HEI festivalen (august) – Avlyst grunnet Covid-19. 
• Julegrantenning – Tradisjon tro ble julegranen tent i forbindelse med 

første advent. På grunn av situasjonen med Covid 19 var kun Hans Henrik 
Thaulow til stede under tenningen. 

 
2.3.5 Kommunikasjonsmedier 

• Hjemmeside – Ny hjemmeside lansert januar 2020. 
• Vel-nytt – 3 numre ble utgitt i 2020. 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. Karina 
Langseth-Manrique er redaktør. 

• Eiksmarka Vel Facebook har ca. 2 700 medlemmer. 
 
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 67 250; NOK 40 120 lavere enn 
i 2019. Se kommentar under. 

• Innvendig vedlikehold har blitt utført av Edvard Lamo. 
• Vi planlegger oppgradering av velhuset som er nedslitt, men pga. Covid 19 

har vi ikke funnet en snekker med kapasitet når det passer med fast utleie 
med mer. Arbeidet vil bli gjort til sommeren. 

 
2.3.8 Økonomisk bidrag til tiltak i nærmiljøet 

• Forfatterkveld og barneteater i Eiksmarka Bibliotek 
• 17.mai feiring ved Eiksmarka skole; takker for flott digital overføring. 

 
Styret minner om at medlemmer kan søke midler til arrangementer og tiltak i 
fellesområdene. 
 
 
3. ÅRSREGNSKAP 2020  
Regnskapet for 2020 er avsluttet med et årsresultat NOK -51 285 vs. budsjett på 
NOK -115 508. Fakturering og regnskap er utført av regnskapsfirma Abaci AS.  
Inntektene (NOK 673 577) har bestått av utleie av Vellokalet, medlems-
kontingenter og mva. refusjon. Grunnet koronapandemien beløp utleie av lokalet 
seg kun til NOK 67 250 vs. budsjett NOK 120 000.  Innbetalingen av 
velkontingenter beløp seg til NOK 592 550 vs. budsjett på NOK 530 000. Åttisyv 
fakturaer som ble sendt, ble ikke betalt; herav 63 pliktige, 24 ikke-pliktige 
medlemmer etter 1 purring.  Inkasso vil bli gjeninnført i 2021 med 
tilbakevirkende kraft for 2020.  Mva. refusjon ble NOK 4 243 lavere enn 
budsjettert fordi det er flere som søker om refusjon.  
Utgiftene (NOK 715 646) har vært innsamling av hageavfall og juletrær, 
utgivelse av Vel-nytt, renhold, vedlikehold og drift av Vel-huset, medlemskap i 
Bærum velforening, lønnskostnader og styrehonorar, avskrivninger, honorar til 

Karina
Sticky Note
Erstatt disse tre kulepunktene med 
• Parkering og trafikk ved skolen og Eiksmarka senter 
• Byggesakers påvirkning på trafikk

Pass på at side 19 starter med punkt 5.3 i tilfelle teksten flytter seg opp
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revisor og regnskapsfører, konsulenthonorar, og andre mindre kostnader.  Varige 
driftsmidler er nedskrevet til kr. 1. 
Regnskapet vil bli revidert av Jacob Berger. 
Årsregnskap er vedlagt og revisjonsberetning vil bli presentert på Årsmøtet. 
 
 
4. BUDSJETT 2021 RAGNHILD 
Eiksmarka Vel har ved utgangen av 2020 bankinnskudd på NOK 846 943 vs. 
NOK 853 576 ved utgangen av 2019. 
Inntektene er budsjettert til NOK 730 000, hvilket er vel NOK 56 000 mer enn i 
2020.  Dette forutsetter en økning i Vel-kontingenten fra NOK 350 til NOK 390, 
og at utsendte fakturaer blir betalt.   
Utgiftene er budsjettert til NOK 796 868 vs. NOK 715 646 i 2020.  Økningen 
skyldes i hovedsak utgifter til flytting av Nei-støtten og reparasjon av 
juletrebelysningen.   
Årsresultatet er budsjettert til NOK-67 868 vs. NOK-41 874 i 2020. 
 
 
5. BEHANDLING AV FORSLAG 
5.1 Medlemskontingent 
Styret foreslår å øke kontingenten med NOK 50 i året per husstand fra og med 
mai 2021. Det vil gi en inntektsøkning på ca. NOK 75 000 kr. Det vil balansere 
driftsutgiftene vellet forventes å ha i 2021. 
 
Vellet har budsjettert i flere år med regnskapsmessig underskudd. Underskuddet 
dekkes av tidligere års overskudd, men vi ønsker å ha penger på bok i tilfelle 
behov for juridisk bistand og eventuelt større byggesaker hvor vi må hente in 
hjelp med mer. 
Kontingenten har ikke vært justert på 5 år. 
Det mangler innbetaling fra 60 pliktige medlemmer i snitt per år. 
Det har vært en økning i utgifter de siste årene. Vårinnsamlingen økt med ca.  
30 % de siste 3 årene, i 2020 pga. vesentlig økt mengde av hageavfall.  
 
Forslag til vedtak: Styret innstiller overfor årsmøtet å øke medlems-
kontingenten med kr 50 i året. Ny kontingent fra mai 2021 er kr 400. 
 
5.2 Velhuset 
Normalt er utleie av velhuset en inntekt for vellet og ett lavterskel tilbud til 
Eiksmarkas beboere. Det er nå 8 år siden lokalet ble pusset opp. Lokalet beærer 
preg av tidens tann og vi har dessverre mottatt flere klager på standarden fra 
leietagere.   
Vi ønsker å be årsmøtet om en økonomisk ramme vi kan pusse opp vellokalet 
for. De fleste som har pusset opp kjenner til kan man møte på utfordringer 
underveis (vi har utfordringer på toalettene) og det er ikke lett å beregne 
sluttpris.  
Vi vil også vurdere å sette opp leieprisene hvis nødvendig, men vi ønsker være 
konkurransedyktige på pris i området. Det er viktig for oss at Eiksmarkas 
beboere har et godt lokalt tilbud for å feire store merkedager, samvær med 
storfamilien og konfirmasjoner.      
 
Forslag til vedtak: Styret innstiller overfor en økonomisk ramme på kr 500 000 
for å pusse opp velhuset. 
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5.3 Endring i Vedtekter – forslag fra Lasse Aarønæs  

§ 4 – Styret 
Nåværende tekst: Styret administrerer velhuset etter egen instruks og forvalter 
vellets eiendommer 
Forslag til ny tekst og begrunnelse: 

a) Styret administrerer velhuset etter egen instruks. 
b) Nåværende tekst bortfaller i sin helhet. (dersom det ikke er en gjeldende 

instruks) 
Begrunnelse: Vellet disponerer ingen eiendommer  
 
Styrets innstilling og begrunnelse 
Nåværende tekst fortsetter.    
Dette begrunnes med at Eiksmarka Vel forvalter eiendommen Niels Leuchs vei 
40 sammen med grunneier (Eiksmarka Tomtesameie). Bærum kommune eier 
bygningsmassen og vi har en "Disposisjonskontrakt" av 23. juli 1969 med tillegg 
av 27. august 1986.  Avtalen er klar … "Vellet skal fritt disponere lokalene ... 
osv.".  "Forvaltning" betyr jo ikke "eie". Eiksmarka Vel eier ikke lokalene men har 
disposisjonsrett. Vedlikeholdet er kommunens ansvar med unntak av vel 
kontoret og selskapslokalene innendørs (utendørs vedlikehold er kommunens). 
  
§ 5 – Årsmøter punkt 4 
Nåværende tekst: Budsjett for neste år – herunder fastsettelse av kontingenten. 
Forslag til ny tekst og begrunnelse: Styrets forslag til budsjett for neste år – 
herunder fastsettelse av kontingenten 
Begrunnelse: styret har avvist at medlemmer som møter på årsmøtet kan foreslå 
endringer i budsjettet som skal behandles (se vedlegg). Vi bør unngå at det 
hersker ulike oppfatninger på dette viktige punktet, og derfor bør teksten 
endres. 
 
Styrets innstilling og begrunnelse 
Nåværende tekst fortsetter. 
Budsjettet står på agendaen og skal behandles. Fremmøte medlemmer kan be 
om endringer. Styret kan da gjøre to ting:  
a. Si de er enige i dette og forandre budsjettet - og gjøre oppmerksom på 
konsekvensene. 
b. Legge det frem for avstemming - noe også forslagsstiller kan be om. 
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig uavhengig av antall deltagere i en slik 
avstemming og stemmer over dette. Generalforsamlingen er øverste myndighet. 
Det er viktig å vite at budsjettet er en orientering om styrets planer for 
inneværende år (pluss selvsagt forventede faste utgifter og 
lignende). Medlemmene kan gi innspill til planene. 
 
§ 11 - Velområdet 
Nåværende tekst: Årsberetningen skal gi en oversikt over velområdet, vellets 
eiendommer og øvrige aktiva. 
Forslag: Årsberetningen skal gi en oversikt over velområdet og øvrige aktiva. 
Begrunnelse: vellet har ingen eiendommer. 
 
Styrets innstilling og begrunnelse 
Nåværende tekst fortsetter. Altså, eiendommer beholdes. 
Begrunnelsen som for § 4 over. 
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5.4 Sak til årsmøtet i Eiksmarka Vel 24. mars 2021 
Flyttingen av "Nei-Støtten", og bruk av avsatte budsjettmidler (Kr. 40.000,-), må 
utsettes til endelig avgjørelse i Eiksmarka Tomtesameie foreligger. 

Det bestrides at styret i Eiksmarka Tomtesameie har myndighet til å tillate 
Eiksmarka Vel å flytte og plassere «Nei-Støtten» på Slettestien. 

Det er derfor nødvendig at styret i Eiksmarka Vel stanser alt arbeid med dette 
inntil endelig avgjørelse i saken foreligger. 

Hilsen 
Petter Kive 
På vegne av beboere i Eiksstien Nr. 3, Nr. 5, Nr. 7 og Nr. 9  
 
 
5.5 Spørsmål som ønskes belyst/drøftet på årsmøtet 2021 
 
Velhuset  
Vellet går nå med underskudd og styret bør se på mulighetene for å øke bidraget 
fra utleie av velhuset (som vellet disponerer gratis etter avtale med kommunen). 
Hvilke inntekter, kostnader og resultat er knyttet til driften av velhuset de tre 
siste regnskapsår? Hva er budsjettert i 2021? 
Hvilke avtaler gjelder for utleie og drift av velhuset, og hvilke kan tiltak øke 
bidraget til vellet? 
Fra vedtektene: «Styret administrerer velhuset etter egen instruks.» Jeg foreslår 
at instruksen og avtaler knyttet til driften inngår som sakspapir til årsmøtet 
2021. 
 
Styrets svar: Inntekter, kostnader og resultat knyttet til driften av Velhuset de 
tre siste regnskapsår kommer frem av fremlagte regnskap. Egen instruks finnes i 
form av avtale med leietager og enkelt regelverk for å leie. Det ligger på vår 
hjemmeside. 
  
Medlemssituasjonen 
Jeg foreslår at Styret orienterer om medlemssituasjonen i vellet. 

• Hvilket antall pliktige, kollektive medlemmer 
• Hvilket antall pliktige, individuelle medlemmer 
• Antall frivillige medlemmer 
• Frafall og innmelding i perioden 2015 - 2020 

Styret har i to år planlagt tiltak for å få flere medlemmer, fortrinnsvis med 
kollektive avtaler med sameier i velområdet. 
Hvilke målsetninger og tiltak har styret for nye medlemmer? 
 
Styrets svar: Antall medlemmer er 1 584 pliktige (720 husstander+864 sameie- 
og borettslagenheter) og 124 ikke-pliktige (104 husstander +20 i 1 sameie).  
 
Medlemskontingent 
Hvilket omfang har manglende innbetaling av medlemskontingent? I 2019 ble 
«kundefordringer» nedskrevet med kr 200 000.   
Hvilke begrunnelser oppgir medlemmer som ikke betaler? 
Hvilke tiltak foreslår styret ved manglende innbetaling av kontingent? 
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Styrets svar: I 2021 var det 63 pliktige og 24 ikke-pliktige medlemmer som ikke 
betalte etter første purring. Grunner har vært manglende beskjed om flytting og 
nye eiere, dødsfall, og et par som ikke vil betale av prinsipp.  

Tiltak: For pliktige medlemmer, vil vi gjeninnføre inkasso f.o.m. 2021 med 
tilbakevirkende kraft til 2020. Ikke-pliktige medlemmer får en purring, med 
etterfølgende nedskrivning om de ikke betaler.  

I tillegg oppfordres hustandsmedlemmer om å oppgi epostadresse slik at faktura 
sendes via epost og dermed spare postutgifter. Generelt vedlikehold av 
medlemslister opp mot seeiendom.no er tidkrevende og uforholdsmessig 
kostbart. Derfor gjøres dette etter 1. purring. 

 

6. VALG 

Følgende er foreslått til nytt styre for 2021/2022: 
 
Styreleder Marit Kringstad – ikke på valg 
Styremedlemmer Hans Henrik Thaulow – ikke på valg 
 Jørgen Andreassen – stiller til valg for 2 år 
 Ragnhild Sohlberg – ikke på valg 
 Christian Svae – stiller til valg for 2 år 
  Morten Talseth Solnørdal – stiller til valg for 2 år 

     
Varamedlemmer  Edvard Lamo, stiller til valg for 1 år 

 Niels Jacob Harbitz, stiller til valg for 1 år  
 Peik Nordberg, stiller til valg for 1 år 

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

 
 
 

Vi ønsker velkommen til Årsmøtet 
Styret 

 
Marit Kringstad, styreleder  
Hans Henrik Thaulow, styrenestleder 
Jørgen Andreassen, styremedlem 
 

Ragnhild Sohlberg, styremedlem 
Christian Svae, styremedlem 
Morten Solnørdal, styremedlem 
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Regnskap Eiksmarka Vel
2020 2019

01.01.-31.12 01.01.-31.12

Driftsinntekter
	Mottatt mva kompensasjon 10 757 16 124
	Leieinntekter 70 250 107 370
	Vel kontingent            592 550 532 720
Sum driftsinntekter 673 557 656 214

Driftskostnader/varekjøp:
	Hageavfallinnsamling renov 129 485 106 545
	Juletreinnhenting renova 13 125 9 750
	Støtte 17 mai/andre arr. 17 290 29 000
	Vel nytt                  90 832 105 429
	Porto ( vel nytt etc) 22 285 15 544
	Medlemskap 10 605 10 272
	Strøm velhus              24 093 27 742
	Renovasjon velhus 11 819 6 125
	Telefoni,nett 10 386 9 904
	Forsikringer 3 207 2 428
	Diverse kjøp              50 308 59 051
Sum varekostnader 383 435 381 790

Lønnskostnader
	Lønnskostnader 75 250 77 870
	Lønn skattefritt inntil kr.10 000 40 000 32 000
	Feriepenger               7 675 7 941
Styrehonorarer skatte pl. 40 000 0
	Arbeidsgiveravgift 9 230 10 971
	Arb.giv.avgift på feriepen 1 082 1 120
	Sos. utgifter og andre personalkostnader 0 2 000
Sum lønnskostnader 173 237 131 902

	Avskrivninger 51 184 59 058
Sum avskriving på varige driftsmidler mm. 51 184 59 058

Annen driftskostnad
	Revisjonshonorar 6 250 6 250
	Regnskap, fakturering, medlemsoppfølging 83 848 82 067
	Konsulenthonorarer 16 700 8 681
	Andre driftskostnader 10 403 11 378
Sum annen driftskostnad 117 201 108 376

Sum driftskostnader 725 057 681 126

Driftsresultat -51 500 -24 912

	Renteinntekt, andre fiansinntekter 4 291 8 736
	Andre finanskostnader 4 076 3 222

Årsresultat -51 285 -19 398

Overføringer
Overført fra annen egenkapital -51 285 -19 398
Sum overføringer -51 285 -19 398
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Sign. 13. februar 2021 

Marit Kringstad, styreleder  
Hans Henrik Thaulow, styrenestleder 
Jørgen Andreassen, styremedlem 
 

Ragnhild Sohlberg, styremedlem 
Christian Svae, styremedlem 
Morten Solnørdal, styremedlem 

 

Balanse Eiksmarka Vel
2020 2019

01.01.-31.12 01.01.-31.12
EIENDELER

Anleggsmidler
Maskiner anlegg og inventar
	Inventar 0 51 185
Sum anleggsmidler 0 51 185

Omløpsmidler
	Kundefordringer           34 590 17 500
Andre kortsiktige fordringer 0 18 750
	Forskuddsbetalte kostnader 0 792
Sum fordringer 34 590 37 042

	Bank Nordea drift 554 067 571 243
	Bank Nordea kapital 286 808 275 304
	Bank Nordea skattetrekk 6 068 7 030
Sum omløpsmidler 881 533 890 619

Sum eiendeler 881 533 941 804

GJELD OG EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital
	Annen egenkapital         855 577 906 863
Sum egenkapital 855 577 906 863

Kortsiktig gjeld
	Leverandørgjeld           9 643 18 756
	Forskuddstrekk lønn       5 117 4 811
	Arbeidsgiveravgift lønn   2 438 2 311
	Skyldig arb.avg. av feriepenger 1 082 1 120
	Påløpt ferielønn 7 676 7 943
	Annen kortsiktig gjeld    0 0
Sum kortsiktig gjeld 25 956 34 941

Sum gjeld 25 956 34 941

Sum egenkapitak og gjeld 881 533 941 804
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Budsjett Eiksmarka Vel
2021 2020

01.01.-31.12 01.01.-31.12

Driftsinntekter
Salgsinntekt mva fri 0 0
Mottatt mva kompensasjon 15 000 15 000
Leieinntekter 60 000 120 000
Vel kontingent 655 000 530 000
Sum driftsinntekter 730 000 665 000

Driftskostnader
Flytting av Nei-støtten 100 000 40 000
Reparasjon av juletrebelysning 15 000
Hageavfallinnsamling renov. 110 000 110 000
Juletreinnhenting renova. 20 000 10 000
Støtte 17.mai/andre arr. 10 000 30 000
Vel-nytt 110 000 110 000
Porto (Vel-Nytt etc) 20 000 15 000
Bærum velforening 10 000 0
Medlemskap vfo 0 12 000
Strøm Velhus 30 000 30 000
Renhold/Renovasjon Velhus 20 000 8 000
Arrangementstøtte 10 000 0
Telefoni, nett 11 000 10 000
Forsikringer 3 500 3 000
Diverse kjøp 30 000 60 000
Sum driftskostnader 499 500 438 000

Lønnskostnad
Lønnskostnader 75 250 118 000
Lønn skattefritt inntil kr. 10 000 0 40 000
Feriepenger 7 676 8 000
Arbeidsgiveravgift 10 610 11 000
Arb.giv.avgift på feriepenger 1 082 1 200
Styrehonorar 80 000 0
Sos.utgifter og andre personalkostnader 0 2 000
Sum lønnskostnad 174 618 180 200

Avskrivninger 0 59 058
Sum avskrivninger på varige driftsmidler m 0 59 058

Annen driftskostnad
Revisjonshonorar 6 250 6 250
Regnskap, fakturering, medlemsoppfølging 85 000 80 000
Konsulenthonorarer 10 000 10 000
Møter, kurs, litteratur o.l. 0 0
Gaver 1 500 0
Garanti og andre service kostnader 8 000 0
Andre driftskostnader 12 000 12 000
Sum annen driftskostnad 122 750 108 250

Sum driftskostnader inkl. avskrivininger 796 868 785 508

Driftsresultat -66 868 -120 508

Renteinntekt, andre finansinntekter 1 000 8 000
Andre finansinntekter/purregebyr 2 000 0
Sum annen renteinntekt 3 000 8 000

Andre finanskostnader 4 000 3 000

Årsresultat -67 868 -115 508
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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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§ 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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KART  
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NAVNESEDDEL  
Eiksmarka Vel 

 
 
Merk! 
Denne navneseddel utfylles på forhånd, medbringes ved ankomst under personlig 
fremmøte til Eiksmarka Vels ordinære årsmøte onsdag 24. mars 2021 kl.20:15. 
 
 
Navn: 
____________________________________________________________________ 
 
 
Adresse: 
__________________________________________________________________ 
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FULLMAKT 
 
Ved årsmøte i Eiksmarka Vel 2020 

 
 
Merk! 
Denne fullmaktseddel utfylles på forhånd, medbringes og leveres ved Eiksmarka Vels ordinære 
årsmøte 24. mars 2021 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 tirsdag 6. oktober 
2020 kl. 20:15. 
 
 
Sted: _______________________den, __________________________2020 
 
Navn (fullmakts giver): 
_____________________________________________________________ 
 
Adresse: 
_________________________________________________________________________ 
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NAVNESEDDEL 
Eiksmarka Tomtesameie 

 
Denne navneseddel utfylles på forhånd, medbringes ved ankomst under personlig 
fremmøte til Eiksmarka Tomtesameie sitt ordinære årsmøte 24. mars 2021 kl.19:00. 
En gjør oppmerksom på at det er kun grunneiere med andel i Eiksmarka tomtesameie 
som har stemmerett.  
 
 
Navn: _____________________________________________________ 
 
 
Adresse: ___________________________________________________ 
 
 
Gnr/bnr _____/_______ 
 
 
Dato: _________ 
 
 
Signatur: ________________________________ 
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FULLMAKT 
Ved årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie  

24. mars 2021 
 

 
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 2021 i Eiksmarka tomtesameie. 
 
Dato: _________ 
 
Signatur: ________________________________
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INNKALLING TIL EIKSMARKA TOMTESAMEIETS ÅRSMØTE 
2021 

 
Årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie 2021 

 
 
Styret i Eiksmarka tomtesameie innkaller herved til det 17. ordinære årsmøte,  

Onsdag 24  mars 2021 kl. 19.00 
 
Første kunngjøring i Vel-nytt nr.3 2020. 
Endelig kunngjøring i Vel-nytt nr.1 2021 
 

KUNNGJØRINGER 
 

Årsmøte Eiksmarka Tomtesameie 
              

Det avholdes ordinært årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie 
Onsdag 24. mars 2021 kl. 19.00  

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

senest innen søndag 24 januar 2021. 
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 2021 
 
 
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 på midtsidene av Vel-nytt. 
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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 2020 
 

3. Årsregnskap 2020 og revisjonsberetning 
 

4. Fastsette styrets honorar. Styrets innstilling er å beholde satsene på lik linje med Eiksmarka Vel. Se 
budsjett.  
 

5. Budsjett 2021 
 

6. Saker til behandling. 
 

Sak 1.  

Til Årsmøtet Eiksmarka Tomtesameie 6. oktober 2020 
 

BAKGRUNN 
Eiksmarka Tennisklubb inngikk den 13.1. 1961/20.09.84 med Eiksmarka Vel en festekontrakt 
for gnr.34.bnr.712 i Bærum Kommune. Tinglyst den 21.9.84.Kontrakten ble fornyet med 40 år 
regnet fra 1.1.2006. Eiksmarka Vel er i den nye festekontrakten erstattet med Eiksmarka 
Tomtesameie. Den nåværende kontrakt utløper den 1 januar 2046.  
Eiksmarka Tennisklubb søker i e-post datert den 8 januar 2020 om en forlengelse av den 
nåværende kontrakt. Begrunnelsen er at Tennisklubben for å få adgang til å søke om offentlige 
midler må kunne fremvise en festeavtale hvor søker råder grunnen i minst 30 år fra det 
tidspunkt man søker om finansielle midler.  
Styret finner det rimelig å søke å etterkomme anmodningen fra Eiksmarka Tennisklubb. Å 
blokkere Tennisklubben fra å søke om finansiell støtte fra offentlige instanser synes urimelig. 
Vi er imidlertid underlagt interne vedtekter, og en forlengelse faller inn under betegnelsen 
«bruksrett oppad til 10 år over hele eller deler av arealet» krever to tredjedels flertall av de 
fremmøtte sameiere på to på hverandre følgende ordinære sameiermøter.» 
Styret legger derfor frem for årsmøtet følgende forslag. 
For gnr. 34.bnr.712 gis styret fullmakt til å forlenge den nåværende festekontrakt med 10 år 
regnet fra 1.1 2046 frem til 1.1.2056.  Forlengelsen skjer ved et addendum til den eksisterende 
avtale som utløper den 1.1.2046.  
Styret gis samtidig fullmakt til å reforhandle øvrige vilkår tilknyttet samme avtale. 
 
Styret Eiksmarka Tomtesameie 

   Styret anmoder årsmøtet om å stemme FOR  
    Resultat fra 1 gangs behandling var 92,57 % FOR og 7,43 % MOT. 
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Sak 2.  

Innkommet sak fra Petter Kive m.fl. 
 

Det vises til kunngjøring i "Velnytt" nr. 3 2020, side 26. 
 
Rettidig innmelding av sak til årsmøtet i Eiksmarka Tomtesameie 24. mars 2021: 
 
«Nei-Støtten», Saken er ikke i tråd med vedtektene og utenfor styrets myndighet og ansvar. 
 
Styret i Eiksmarka Tomtesameies beslutning om å tillate Eiksmarka Vel å flytte og plassere «Nei-
Støtten» på Slettestien er i strid med Eiksmarka Tomtesameies vedtekter (punkt 2) og (punkt 9.6 a), 
og i strid med styrets myndighet og ansvar (punkt 10.1). 
 
En beslutning om å plassere «Nei-Støtten» på Slettestien må gå veien om minst to tredjedels flertall 
av de fremmøtte sameierne på to på hverandre følgende ordinære sameiermøter i Eiksmarka 
Tomtesameie. 
 
Saken må derfor stilles i bero inntil en prosess i tråd med Tomtesameiets vedtekter er gjennomført. 
 
En beslutning om «Nei-Støttens» plassering må skje i tråd med Eiksmarka Tomtesameies vedtekter, 
hvor det hitsettes: 
 
Punkt 2, Formål: 
 
•        Sameiets formål er å legge til rette for en samlet forvaltning og bevaring av tomteområdene som 
åpne friarealer for befolkningen. 
 
Punkt 9.6 Stemmeberegning og flertallskrav: 
 
•        Det krever minst to tredjedels flertall av de fremmøtte sameierne på to på hverandre følgende 
ordinære sameiermøter for vedtak om: 
 
a.     Endringer av bruken av arealene som etter forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning 
 
Punkt 10.1: Styrets oppgaver og myndighet: 
 
•        Sameiet skal ha et styre som skal sørge for at forvaltningen av sameiets anliggender skjer i 
samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøter. Styret kan treffe beslutninger om den daglige 
drift. 
 
Med hilsen  
Petter Kive 
 
På vegne av beboere i Eksstien Nr. 3, Nr. 5, Nr. 7, og Nr. 9 

 
Styrets innstilling til sak 2. 

Notat vedrørende beslutningen om Nei-støtten i forhold til styrets beslutningsmyndighet:  
Spørsmålet oppsummert:  
Spørsmålet er hvorvidt flytting av et minnesmerke innenfor tomtesameiets område, ligger inn 
under styrets virkeområde, eller om dette er å forstå som en endring i bruk som går ut over 
vanlig forvaltning og eventuell om det må besluttes av sameiermøtet med 2/3 flertall opp to 
etterfølgende sameiemøter, ref. vedtektene.  
Vurdering:  
Den aktuelle saken er flytting av et minnesmerke, en sokkel med påstående byste på ca. 175 
cm. Minnesmerket har tidligere stått plassert i lokalområdet. Det er enighet om at opprinnelig 
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plassering er ansett mindre egnet. Det er ikke sameiet som eier, eller har det økonomiske 
ansvaret for minnesmerket, men Eiksmarka Vel. I følge informasjon fra Eiksmarka Vel er det 
forutsatt at det er Velforeningen, sammen med Bærum kommune som dekker kostnadene ved 
flyttingen. Det anses ikke å være omdiskutert hvorvidt sameiet skal tillate at minnesmerket står 
plassert på sameiets eiendom, men hvorvidt den aktuelle plasseringen er egnet.  
Etter plassering av minnesmerke er det også tenkt plassert ut benker. Eiksmarka Vel, sammen 
med kommune skal stå for vedlikehold av dette.  
Vurderingen tar utgangspunkt i vedtektene for Tomtesameiet, og lovgivning som er relevant.  
Vedtektene plasserer følgende handlingsrom hos styret:  
 

10.1 Styrets oppgaver og myndighet 

Sameiet skal ha et styre som skal sørge for at forvaltningen av sameiets anliggender skjer i 
samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiemøter. Styret kan treffe beslutninger om den 
daglige drift. 

 
På motsatt side beslutter vedtektene i pkt. 9.6 at:  

Det kreves minst to tredjedels flertall av de fremmøtte sameierne på to på hverandre 
følgende ordinære sameiemøter for vedtak om: 

a. endringer av bruken av arealene som etter forholdene i sameiet går 
ut over vanlig forvaltning, 

 
I tillegg vil rammene for beslutninger måtte være i overenstemmelse med Sameiets formål som 
i vedtektenes pkt 2. er formulert slik:  

Sameiets formål er å legge til rette for en samlet forvaltning og bevaring av 
tomteområdene som åpne friarealer for befolkningen 

 
Vedtektenes beskrivelse av at styrets fullmakt følger det som ligger i vanlig forvaltning, er et 
ordinært grensesnitt i sameier, og slik sett vil også alminnelig forståelse av hva som ligger i 
daglig drift være av betydning.  
Sameieloven, som er den mest nærliggende loven å se til, har ingen bestemmelser om styrets 
myndighet, men av andre relevante sammenlignbare lovbestemmelser som benytter de samme 
ansvarskonstellasjonene er Eierseksjonsloven som i § 58 beskriver styrets fullmakt slik:  

Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre 
organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall1 på årsmøtet, kan også tas av 
styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte 
tilfelle. 

Eierseksjonsloven (og andre lover som borettslagslov osv.) gjelder, på lik linje som 
sameieloven, også fordelingen av styringsmyndighet når flere eier noe sammen og bruker de 
samme begreper om styrets handlingsrom. 
Som det fremgår vil styrets rammer for beslutninger være vedtekter og lovbestemmelser, samt 
hva som er å anse som naturlig drift av sameiegjenstanden.   
Som naturlige momenter for hva som er styrets alminnelige handlingsrom innen daglig drift er 
det i praksis lagt vekt på vurdering av en del forhold samlet, herunder økonomi, søknadsplikt, 
endringer, påvirkning på sameiets eiendom, virkninger for sameierne som fellesskap og samlet 
og grensen mot mindretallsvern. Vurderingen må også ta høyde for hva som må anses å være 
en praktisk gjennomførbar grense for at styrets reelle handlingsrom skal være tilstede.  
I foreliggende sak er det ingen økonomiske følger av vedtaket som gjør at beslutningen anses 
utenom vanlig forvaltning. Ny plassering bekostes av Eiksmarka Vel / Bærum kommune. Det 
er ikke inngått noen forpliktelse om rettigheter tilknyttet lengden på plasseringen, og dersom 
det skulle forekomme uventede negative følger av plasseringen vil etterfølgende styre/årsmøte 
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kunne beslutte at minnesmerket skal fjernes. Det er ikke et søknadspliktig tiltak og er heller 
ikke et tiltak som medfører irreversible inngrep, men som kan endres i ettertid dersom det 
skulle være nødvendig.  
Beslutningen har følgelig ikke noen langsiktige praktiske eller økonomiske bindinger for 
sameiet, og er heller ikke underlagt søknad om offentlige tillatelser. Videre er plasseringen av 
minnesmerket lagt til et ordinært turområde og inntil eksisterende ferdselssti. 
Alle disse nevnte forhold tilsier at beslutningens omfang er av mindre karakter og at det 
følgelig ligger under hva som må anses som daglig drift som styret kan beslutte. Det er i 
overenstemmelse med formålet om tilrettelegging for bruk som åpne friarealer.  
Plasseringen vil merkes av noen tilstøtende boliger. Imidlertid har det formodningen for seg at 
omfanget av endringen er av mindre karakter. Riktignok er minnesmerket et samlingspunkt for 
markering på 1 til 2 anledninger i løpet av året, men det gjelder korte tidsrom og på tidsperioder 
hvor bruk av fellesarealer må kunne påregnes.  
Til dette kommer at alle boliger i nærheten av minnesmerke uansett vil merke den samme 
effekten av plasseringen. Følgelig vil den ulempen som anføres å komme, være noe en annen 
tilstøtende beboer vil kunne påberope. Ulempene er altså ikke spesielle for denne plasseringen, 
men vil være lik uavhengig av plassering forutsatt at det er boliger i nærheten, noe det er på det 
overveiende største andelen av arealet der turveiene går. At minnesmerket må plasseres i 
sammenheng med eksiterende turvei er også en nødvendighet.  
Som motsats til hva styret (eventuelt Årsmøtet med ordinært flertall) kan beslutte er det er 
anført at denne beslutningen ligger inn under hva Årsmøtet må fatte beslutninger om med 2/3 
flertall.  
De forhold som krever 2/3 flertall er listet opp i vedtektene og dreier seg i all utstrekning om 
større beslutninger som har økonomiske eller varig praktiske følger for sameiet. Derfor er det 
også vedtektsfestet at disse avgjørelsene må tas av to påfølgende årsmøter. Dette taler desto 
sterkere for at det er de virkelig omfattende, og for fellesskapet viktige, beslutningene som her 
er ment regulert, og det er språklig sett vanskelig å se at man har ment å treffe en beslutning 
som den foreliggende. Dette spesielt når det ikke har varige økonomiske eller praktiske 
konsekvenser for sameiet som helhet. Det nevnes for ordens skyld at selv om en beslutning kan 
få innvirkning på andre utenfor sameiet (uavhengig av om det er en sameier eller ikke) så er det 
virkningen for sameiet som sådan som er avgjørende for hva som er korrekt beslutningsorgan.  
Konklusjon: 
Selv om ordlyden i vedtektene ikke er tydelig hva angår denne typen avgjørelser, resulterer en 
avveining av hensyn i dette konkrete spørsmålet med at en plassering av minnesmerket må 
anses å ligge innenfor styrets beslutningsmyndighet.  

 
Styret anmoder årsmøtet om å stemme MOT 
 
Sak 3. Innsendt av Petter Kive 

Forslag: 

• Styre-. og varamedlemmer i Eiksmarka Tomtesameie kan ikke være styre- eller varamedlemmer i 
Eiksmarka Vel i samme periode. 

Sak 3. Styrets innstilling 

Styret ser ingen formelle problemer med det, men dersom det er kolliderende interesser så må 
man tre ut av diskusjoner og beslutninger der man kan være inhabil pga. annet styreverv. Det 
kan derimot være fordeler ved at en representant kan orientere det andre styret.  

Styret anmoder årsmøtet om å stemme MOT 
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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: Tommy Molvær 
 
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 

   
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) Forespørsel fra Eiksmarka Tennisklubb. Se egen sak.  
 

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. 
Det er avholdt møter med kommunen og planen er til revidering. 
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Styret har videre vedtatt at skjøtsel av nærmere bestemt mindre områder kan overlates til 
beboerne i samråd med tomtesameiet.  
 

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 2021 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 detaljplan 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 av Niels Leuchs vei/Bekkegrenda leverte i 2020 inn 
reguleringsforslag og tomtesameiet fikk tegnet inn forslag til utnyttelse av tomtesameiets areal 
(riggtomta). Reguleringsforslaget ble presentert høsten 2020 for planutvalget og det ble fra 
politisk hold bemerket at det skal være småhusbebyggelse. 
 

g) Advokatbistand 
Det har i 2020 vært behov for juridisk råd og bistand i forbindelse med saker som utfordrer 
vedtektene samt fremtidig bruk av velhuset og reguleringsplan. 
 

h) Flytting av NEI-støtten. 
Styret har diskutert flytting og kommet frem til ny plassering ved nordre del av Slettestien. 
Plassering og bakgrunn er presentert i Vel-nytt 3 2020. 
 

 
3.  Årsregnskap og revisjonsberetning for 2020 
Årsregnskap og revisjonsberetning er ikke klar til trykk i Vel-nytt. Blir fremlagt på årsmøtet. 
 
Styret ber om at det meddeles ansvarsfrihet. 
 
4.  Budsjett 2021 
 
Utgifter: 
Styregodtgjørelse og andre honorarer 
-Styreleder   kr. 25.000,-   kr. 25.000.- 
-Nestleder  kr. 15.000,-   kr. 15.000,- 
-Styremedlem  kr. 10.000,- x 3  kr. 30.000,- 
-Uspesifiserte kostnader inntil kr. 1.000,- x 5  kr.   5.000,- 
-Arbeidstidsmøter Sum 15 stk. a      kr         2.000,-   kr. 30.000,- 
-Vararepresentant kr. 500,- pr. styremøte    kr.   5.000,- 
 
 
Sum godtgjørelse og honorar   kr. 110.000,- 
 
Regnskapsførsel    kr. 18.000,- 
Vedlikeholdsoppgaver i samarbeid med Eiksmarka Vel kr. 30.000,-   
Skjøtsel av friområder    kr. 60.000,-  
Årsmøte, annonsering, rekvisita, PC etc.  kr. 15.000,-  
Informasjonstiltak    kr. 10.000,-  
Skjøtselsplan    kr. 10.000,- 
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Juridisk og faglig bistand    kr. 60.000,- 
 
Sum utgifter    kr. 313.000,-  
 
Inntekter: 
 
Leieinntekter 2021    kr. 175.000,- 
Renteinntekter    kr. 4.500,-  
 
Sum inntekter    kr. 179.500,- 
 
Budsjettert resultat 2021 (Underskudd)  kr.   -133.500,-   
 
 
5. Valg 
 
Følgende er foreslått til nytt styre for perioden 2021: 
Styreleder 
Iver Skrefsrud stiller til valg for 1 år i 2021 
 
Styremedlemmer 
Hans Henrik Thaulow. Styremedlem. Valgt for 2 år i 2019.  Stiller til gjenvalg i 2021 
Harald Moe. Styremedlem. Valgt for 2 år i 2020.  Ikke på valg 
Dagrun Vaagland. Styremedlem. Valgt for 2 år i 2019. Stiller til gjenvalg i 2021 
Hans Christian Hanestad. Styremedlem. Valgt for to år i 2019. Stiller til gjenvalg i 2021 
Tommy Molvær, Varamedlem. valgt for et år i 2020. Stiller til gjenvalg i 2021 
 
Valgkomité 
Styret, dersom ingen melder seg. 
 
Revisor 
Jacob Berger, stiller til gjenvalg 
 
 
 
 

Vi ønsker velkommen! 
Styret 

Navneseddel og fullmaktseddel finnes i midtsidene av Vel-nytt 
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PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE I EIKSMARKA TOMTESAMEIE 2020 
Protokoll for årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie for 2020 

6. oktober 2020 
Eiksmarka kirke 
 
Innkalling 
Ordinær kunngjøring av årsmøte ble gjordt i Vel-nytt nr. 1, februar 2020. Ny kunngjøring av årsmøtet ble 
publisert i Vel-nytt nr. 2, september 2020. Årsmøtet ble endelig flyttet til 6. oktober 2020 pga. Covid 19-
situasjonen og ble avholdt i Eiksmarka kirke. Det er 709 stemmeberettigede tomter i Eiksmarka Tomtesameiet. 
Totalt 15 stemmeberettigede tomter var tilstede på årsmøtet, enten ved personlig fremmøte (14) eller ved 
fullmakt (1). 
 
 
Ny Innkalling 
Styret i Eiksmarka tomtesameie innkaller herved til det 16. ordinære årsmøte,  

Onsdag 26 august 2020 kl. 19.00 
Endret til Tirsdag 6 oktober 2020 kl. 19.00 grunnet restriksjoner rundt Covid 19 

  
i Eiksmarka Velhus, Niels Leuchs vei 40 i Eiksmarka Kirke. (Årsmøtet i Eiksmarka Vel følger etterpå). 
 
Første kunngjøring i Vel-nytt nr.3 2019. 
Endelig kunngjøring i Vel-nytt nr.2 2020 
 

KUNNGJØRINGER 
 

Årsmøte Eiksmarka Tomtesameie 
              

Det avholdes ordinært årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie 
 Onsdag 26 august 2020 kl. 19.00  

i Eiksmarka Velhus, Niels Leuchs vei 40. 
Tirsdag 6 oktober 2020 kl. 19.00  

i Eiksmarka Kirke 
 

 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 
Ny innkalling er meddelt sameierne gjennom Vel-Nytt nr. 2 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. 
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OBS! Alle deltakere må medbringe sin eiendoms gårds- og bruksnummer. 
Se skjemaer nedenfor. (eller annet sted i Vel-nytt for utklipping) 
 
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. 
En sak fra styret. 
 

7. Valg 
Styremedlemmer 
Styreleder 
Revisor 
 

8. Eventuelt 
 
 

****************************************************************************** 
1. Åpning av møtet 

Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Valg av referent, stemmeteller og to personer til å undertegne protokollen. 
 
Styreleder, Iver Skrefsrud, ble valg som møteleder. Hans Chr. Hanestad ble valgt som referent. 
Anders Ekeland og Tommy Molvær ble valgt til å undertegne protokollen. Trond Strømme ble valgt 
til stemmeteller. Regnskapsbyrået hadde ikke anledning til å stille på årsmøtet. 
 
Som punkt under Eventuelt ble bruk av Vel-huset meldt inn. 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.eiksmarkavel.no   44 
 

  

2.  Styrets melding  
 
Styreleder gjennomgikk styrets beretning for 2019 som formidlet i Vel-nytt. 
 
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 

   
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. Backegruppen 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. 
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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. 
 

 
Vedtak: Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning.  
 

 
******************************************************************************** 
 
3.  Årsregnskap og revisjonsberetning for 2019 
Årsregnskap og revisjonsberetning er ikke klar til trykk i Vel-nytt. Blir fremlagt på årsmøtet. 
Årsregnskap er vedlagt i ny innkalling. Noe avvik fra nedenstående tall grunnet periodisering. 
 
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. 
 
 
Resultatregnskap Eiksmarka Tomtesameie 
   
 2019 2018 
Driftsinntekter og 
driftskostnader  

 

   
Driftsinntekter  

 
Salgsinntekter MVA pliktig 70 000 0 
Leieinntekt utbyggere 67 212 348 000 
Annen leieinntekt 4 300  54 841 
Sum driftsinntekter 141 512 402 841 
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Varekostnad  

 
Skogskjøtselplan 15 000 6 000 
Sum varekostnad 15 000 6 000 
   
Lønnskostnad  

 
Lønn u/10.000 0 10 600 
Lønn/honorarer innberettet 0 22 000 
Styrehonorar (delvis innberettet) 28 000 18 000 
Sum lønnskostnader 28 000 50 600 
   

Anleggsmidler u/15.000 349 669 
Regnskapshonorarer 3 187 4 100 
Konsulenthonorarer 45 050 42 826 
Kontorrekvisita 1 289 3 695 
Andre driftskostnader 15 973 11 745 
Porto 138 337 
Sum annen driftskostnad 65 986 63 372 
      
Driftsresultat 32 526 282 869 
   

Finansinntekter og finanskostnader   
Renteinntekter 44 391 13 833 
Andre finanskostnader 133 102 
Resultat av finansposter 44 258 13 731 

  
 

  
 

 
  
 

Årsresultat (overskudd) 76 784 296 600 
   

Overføringer   
Avsatt til annen egenkapital 76 784 296 600 
Sum overføringer 76 784 296 600 
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Balanse Eiksmarka Tomtesameie  
   
 2019 2018 
EIENDELER  

 

  
 

OMLØPSMIDLER   
   
Fordringer   
Kundefordringer            9 633 0 
Forskuddsbetalte kostnader 797 697 
Sum fordringer 10 430 697 
  

 
DNB Akiv rentefond 1 051 452 1 011 628 
Bankinnskudd 718 333 654 107 
     
Sum omløpsmidler 1 780 215 1 666 432 
     
SUM EIENDELER 1 780 215 1 666 432 
  

 
  

 
  

 
EGENKAPITAL OG GJELD  

 
  

 
EGENKAPITAL   
   
Opptjent egenkapital   
Annen egenkapital 1 643 215 1 566 432 
Sum opptjent egenkapital          1 643 215 1 566 432 
 

  
Sum egenkapital 1 643 215 1 566 432 
   

GJELD  
 

  
 

Kortsiktig gjeld  
 

Leverandørgjeld 16 500 0 
Skyldig merverdiavgift 17 500 0 
Gjeld depositum Eiksmarka Bolig 50 000 50 000 
Gjeld depositum Eiksmarka Senter 50 000 50 000 
Påløpt lønn 3 000  
Sum kortsiktig gjeld 137 000 100 000 
     
Sum gjeld 137 000 100 000 
     
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 780 215 1 666 432 
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Ansvarsfrihet for styret 
Styret ber om at det meddeles ansvarsfrihet for årsregnskapet for 2019. 
Revisor Jacob Berger bekreftet at egenkapitalen er på 1,78 millioner kroner og at dette står på konto. 
 
Vedtak: Regnskap og revisjonsberetning ble tatt til etterretning og godkjent. Ansvarsfrihet ble gitt. 
 
 
*************************************************************************** 
4. Fastsette styrets honorar. Styrets innstilling er å øke satsene. Se budsjett 
 
 
Hans Henrik Thaulow informerte om innstillingen fra styret. 
 
Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets innstilling om styrehonorar. 
 
 
******************************************************************************** 
 
 
 
5.  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,-   
 
 
Vedtak: Budsjett for 2020 godkjent av årsmøtet.  
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Saker til behandling. Ingen innkomne fra sameiere. Styret har forslag til fullmakt til styret. 
 

Til Årsmøtet Eiksmarka Tomtesameie 26 august 2020. 6 oktober 2020 
 
BAKGRUNN 
Eiksmarka Tennisklubb inngikk den 13.1. 1961/20.09.84 med Eiksmarka Vel en 
festekontrakt for gnr.34.bnr.712 i Bærum Kommune. Tinglyst den 21.9.84.Kontrakten 
ble fornyet med 40 år regnet fra 1.1.2006. Eiksmarka Vel er i den nye festekontrakten 
erstattet med Eiksmarka Tomtesameie. Den nåværende kontrakt utløper den 1 januar 
2046.  
Eiksmarka Tennisklubb søker i e-post datert den 8 januar i år om en forlengelse av den 
nåværende kontrakt. Begrunnelsen er at Tennisklubben for å få adgang til å søke om 
offentlige midler må kunne fremvise en festeavtale hvor søker råder grunnen i minst 30 
år fra det tidspunkt man søker om finansielle midler.  
Styret finner det rimelig å søke å etterkomme anmodningen fra Eiksmarka Tennisklubb. 
Å blokkere Tennisklubben fra å søke om finansiell støtte fra offentlige instanser synes 
urimelig. 
Vi er imidlertid underlagt interne vedtekter, og en forlengelse faller inn under 
betegnelsen «bruksrett oppad til 10 år over hele eller deler av arealet» krever to 
tredjedels flertall av de fremmøtte sameiere på to på hverandre følgende ordinære 
sameiermøter.» 
Styret legger derfor frem for årsmøtet følgende forslag. 
For gnr. 34.bnr.712 gis styret fullmakt til å forlenge den nåværende festekontrakt med 
10 år regnet fra 1.1 2046 frem til 1.1.2056.  Forlengelsen skjer ved et addendum til den 
eksisterende avtale som utløper den 1.1.2046.  
Styret gis samtidig fullmakt til å reforhandle øvrige vilkår tilknyttet samme avtale.  
 
Styret Eiksmarka Tomtesameie 
 
 
Hans-Henrik Thaulow redegjorde for saken og det ble stemt over styrets forslag: 
«For gnr. 34.bnr.712 gis styret fullmakt til å forlenge den nåværende festekontrakt med 
10 år regnet fra 1.1 2046 frem til 1.1.2056.  Forlengelsen skjer ved et addendum til den 
eksisterende avtale som utløper den 1.1.2046.  
Styret gis samtidig fullmakt til å reforhandle øvrige vilkår tilknyttet samme avtale.»  
 

 
 
Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag. 
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7. 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 
 
*Benkeforslag for varamedlem: Tommy Molvær 
 
Valgkomité 
*Styret, dersom ingen melder seg. 
 
Revisor 
*Jacob Berger, stiller til gjenvalg 
 
Vedtak: Styreleder, styremedlem, vararepresentant, valgkomité og revisor ble enstemmig valgt. 
 
 
************************************************************ 

9. Eventuelt 
 
Det ble reist og belyst en sak om mulig legekontor i lokalene i Vel-huset. Det ble fra innmelder og lege Anders 
T. Hasle uttrykt bekymring for at det ikke lenger er leger eller medisinsk virksomhet lokalisert på Eiksmarka. 
Han har vært i kontakt med Bærum kommune ang. mulighet for å leie lokalene i Vel-huset, der den tidligere 
helsestasjonen holdt til. Tilbakemeldingene fra kommunen har vært sparsomme og det ble uttrykt en viss 
skuffelse over at Eiksmarka Tomtesameiet ikke hadde stilt seg bak denne saken. 
 
Det ble uttrykt ønske om at Eiksmarka tomtesameiet skulle se på muligheten for å bidra til få et legekontor i de 
nevnte lokalene. Dette tas til etterretning. 
 
 
Møteleder takket for oppmøte og avsluttet årsmøtet. 
 
 
 
 
   

Signaturer: 
    

 
Sign.  Sign. 
Anders Ekeland  Tommy Molvær  
   
   
   
   
Sign.   

Møteleder, Iver Skrefsrud
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BILDER FRA BILDEKONKURRANSEN  
 

               
               Catherine Sandvig                        Cathrine Hvalø Fortune 

 

   
        Bitte Lund Hegtun                              
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Elisabeth Munsterhjelm                              Hanne Meldal «Vinterlykke» 

 

     
Christian Tøråsen                                    Kari Jacobsen  
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            Malin Karlsen Stangvik                    Sissel Botten «Solnedgang på Triungsvann» 

 

    
  Anne Kristin Einarsrud                        Norely Gonzalez Kanestrøm 
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VÅRRYDDEAKSJONEN – INNSAMLING AV HAGEAVFALL 
 

INNSAMLINGEN AV HAGEAVFALL STARTER FRA OG MED MANDAG 27. APRIL TIL 
OG MED FREDAG 12. MAI 2021 

Hageavfallet skal være satt ut innen kl. 8:00 den 27. april. Dersom avfall ikke er hentet 
etter denne dato, kan det fortsatt settes ut frem til det hentes og senest lørdag 12. 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 gjennomsiktige 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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HVA SKJER FREMOVER? 
 
 

• Årsmøte i Eiksmarka Vel og Eiksmarka Tomtesameie 24. mars 2021 
 

• Vårryddeaksjonen 27. april - 12. mai 2020 
 

• 17. mai på Eiksmarka skole* 
 

• Vel-Nytt 3/2020 juni 2021* 
 

• Innbetaling av årskontingent på noen få hundrelapper (400 kr) som går til mye 
bra for felleskapet. Juni 2021 
 

• HEI festivalen august 2021 
 

• Vel-nytt 3/2020 november 2021 
 

• Julegrantenning 28. november 2021* 
 

• Juletreinnsamling januar 2022.  
 

• Vel-Nytt 1/2022 februar 2022 
 

* Forbehold – Covid-19 tiltak 

 

 

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. 

Karina
Highlight
Erstatt med 2021
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LEIE EIKSMARKA VELS LOKALE 
 

 

         

 

 

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 

 

COVID-19 – SMITTEVERNREGLER GJELDER 
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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 

Karina
Sticky Note
SETTE INN DENNE LOGOEN

Karina
Sticky Note
Skrive her" 60 år(1961-2021) med passe skrift
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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



                                  

 

 

 
 

 

Foto: «Vinterkunst i hekken» av Anne-Cathrine Schneider 

 

 

 

                                  

 

 

 
 

 

Foto: «Vinterkunst i hekken» av Anne-Cathrine Schneider 

 

 

 


