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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, styremedlem
Lauritz Sands vei 22D
Mob. 959 48 884

Ragnhild Sohlberg, styremedlem
Slettestien 2
Mob. 913 32 546

Edvard Lamo, varamedlem
Lauritz Sands vei 22D
Mob. 465 93 716

Hans Henrik Thaulow, nestleder
Konglefaret 24
Tlf. 67 14 09 79/411 80 097

Morten Solnørdal, styremedlem
Vollsveien 169
Mob. 458 69 745

Peik Norenberg, varamedlem
Niels Leuchs vei 46B
Mob. 917 61 556

Jørgen Andreassen, styremedlem
Konglefaret 19
Mob. 481 06 199

Christian Svae, styremedlem
Niels Leuchs vei 46A
Mob. 900 87 680

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

Harald Moe, styremedlem
Mob. 976 43 570

Dagrunn Vaagland, styremedlem
Mob 957 05 536

Hans Henrik Thaulow, styremedlem
Tlf. 67 14 09 79/411 80 097

Hans Chr. Hanestad, styremedlem
Mob. 432 48 318

Tommy Molvær, varamedlem
Mob 930 29 335

Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Niels Leuchs vei 40
1359 Eiksmarka

E-post
eiksmarka.tomtesameie@gmail.com
Nettside

www.eiksmarkatomtesameie.no

Postadresse
PB 16 Østerås

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

Utleieansvarlig
Edvard Lamo

Telefon og e-post
Tlf. 465 93 716
Epost: leie@eiksmarkavel.no

Leie av Vellokalet
Adresse
Niels Leuchs vei 40
1359 Eiksmarka
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LEDER
Av Karina Langseth-Manrique, redaktør

Nå har vi endelig fått nytt styre og
dermed fått to nye medlemmer, Ragnhild
Sohlberg, styremedlem og Peik
Norenberg, varamedlem. Jeg lar dem
presentere seg selv.
Ragnhild
Jeg flyttet fra Røa til Eiksmarka for to år
siden og føler at jeg har flyttet fra byen
til landet. Fryder meg over
beliggenheten med skole og barnehaver
som nærmeste naboer, grøntområdene
og nærheten til Marka, butikker og
offentlig kommunikasjon, samt gode
naboer. Jeg har mine barn, barnebarn
og til og med to oldebarn i Bærum. Jeg
har bodd mye i utlandet, bl.a. 17
(midlertidige!) år i USA hvor jeg fikk all
min utdannelse og var forsker. De siste
tre årene i USA var jeg «ass. Professor»
ved et militært universitet. Ellers har jeg
bodd i Danmark som barn, et halvt år i
Canada og har vært 1,5 år i Sverige som
gjesteforsker. Etter jeg kom tilbake til
Norge (for godt!), var jeg i NEBB,
deretter i Forskningsrådet og sist mange
år i Norsk Hydro, samtidig som jeg
hadde utallige tillitsverv og var professor
II ved Handelshøyskolen BI. Gleder meg
til å bli enda bedre kjent med Eiksmarka
og vil forsøke å bidra til det gode
bomiljøet vi har her.
Peik
Jeg hadde min oppvekst på Eiksmarka,
og begynte på Eiksmarka skole i 1964.
Det første året var vi 4 blad Norenberg
på skolen. Petter, Pernille, Paal og Peik.
Jeg syntes det var et fantastisk sted å

vokse opp, med masse jevnaldrende og
høyt aktivitetsnivå. Var spesielt glad i
fotball, og Fossum var et naturlig
samlingspunkt for mange fine
sports/fritidsaktiviteter. Siden har vi
flyttet litt rundt, og særlig gjennom de
siste 20 årene i Hydro, har jeg reist mye.
Ringen ble sluttet da vi flyttet inn i de
nye leilighetene på Eiksmarka. Det var
min kjære Ragnhild (fra Tønsberg), som
så utbyggingen annonsert, og vi har ikke
angret et sekund. Marka rett utenfor
døra, masse fine grønt/turområder,
nærhet til byen, strålende kollektivtilbud
etc. Og masse hyggelig naboer!
Marit Kringstad er ny styreleder og
herved sender jeg stafettpinnen videre til
henne �.
Det er mange fine artikler inni bladet og
det er en sann glede å sette sammen
Vel-Nytt når dere mange bidrar. Jeg
oppfordrer herved flere om å sende
artikler til post@eiksmarkavel.no.
Til slutt, jeg håper at alle og enhver
holder seg friske – vask hender, hold 1
meters avstand og følg anbefalingene.
Om dere lurer på hva anbefalingene
betyr for dere, tenk på at målet er å ikke
smitte andre og ikke la seg smitte, da er
det lettere å tolke dem. Vanskelig å
overholde – JA!, men vi har faktisk ikke
noe valg om vi skal vinne «krigen» mot
coronaviruset. Og til slutt, det er mange
som får endret sine liv så lenge dette
pågår, la oss holde denne tiden så kort
som mulig.

Med ønske om en Fredelig Jul og Godt Nytt År

www.eiksmarkavel.no
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MITT EIKSMARKA
Tekst og foto: Av Niels Jacob B. Harbitz

Sommeren 1970 flyttet om lag 400
familier inn på Gravfeltet, bygd på
jordene til Grav gård, mellom
Hagabråten og Capralhaugen, Nordveien
og Hosleveien. Det var øvre felt og nedre
felt. For en femåring var selv ett av disse
feltene bare en enorm, gjørmete
labyrint. Mitt første minne er fra
sensommeren samme år, da asfalten ble
lagt: Jeg hoppet barbent ut av bilen og
brant fotsålene til blemmer og til blods.
Sårene grodde, og labyrinten falt på
plass som et gjenkjennelig mønster, der
også andre barn sprang omkring. Men
det var først da jeg begynte på Grav
skole i 1972 jeg forsto at hele feltet var
fullt av barn. Mange ble mine
klassekamerater. Snart ble radiusen
utvidet til å inkludere nedre felt og til og
med Hagabråten.
Alt utenfor var en annen, ukjent verden.
Eiksmarka gled vi forbi med trikken, som
vi sa, etter å ha løpt hele veien til
Lijordet. Eiksmarka lå dessuten på den
andre siden av en mørk skog. Så ingen
kunne vite hvor Eiksmarka var, enda vi
var med dit noen ganger, for å kjøpe
fødselsdagspresanger i bokhandelen.
Eller fisk i fiskebutikken.
Noen år senere fant vi stien gjennom
skogen, og syklet om kapp helt fra
Gravfeltet for å kjøpe fotballbladet
’Shoot’ i kiosken på innoverperrongen.
Så tok vi noen omveier hjem igjen og
gjorde oss kjent på fremmed grunn. Et
lite stykke videre fant vi Grinidammen.
Mot slutten av barneskolen syklet vi helt
dit og badet. Der var det andre barn vi

Epleblomster på ett av de fem trærne vi
har her i sameiet Otto Ruges vei 1-3.
Anskaffet, plantet og stelt av meg. All
frukt deles mellom beboerne, hvert år

ikke visste hvem var, og noen store
tøffinger som hoppet fra broen.
I ungdomsskolen ble elever fra Eikeli,
Grav og Eiksmarka samlet på Østerås
ungdomsskole, som da fortsatt var
ganske ny. Gjennom trening i Fossum
var noen av oss fra omregnet allerede
blitt kjent med en og annen her fra
Eiksmarka. Men det var først da vi var
sammen hver dag på skolen at kull for
kull innenfor en atskillig større radius ble
ristet sammen. Hosletoppen ble vi også
litt kjent med. Og før ungdomsskolen var
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omme hadde de mest vågale til og med
fått kjærester her borte.
Så skiltes våre veier, og jeg bodde andre
steder i omlag 30 år, før jeg tumlet meg
tilbake hit. Det er snart 12 år siden nå.
Så gikk det noen år, med mer enn full
jobb, en aktiv sønn, om lag tusen
fotballtreninger og kamper, ti års
sammenhengende styreverv i sameiet og
en hel del annet. Sent i 2016 ble
Eiksmarkas grøde etablert. Siden har
mange her på Eiksmarka blitt kjent med
meg som ’han med EG’. Som kokken,
han med eplepressa, han som koker
suppe, baker brød og lager is. Og mye
mer. Og mest mulig av alt dette på
lokale råvarer, skaffet til veie ved egen
hjelp, eller som gaver fra dere der ute.
EG vil bidra til vårt felles grønne skifte
gjennom å legge til rette for at vi skal

kunne dele av overskuddet fra alle våre
frodige hager. Så foredler EG råvarene til
ferdige produkter, så flest mulig får nyte
godt av alt dette.
Eiksmarkas grøde er et miljørettet con
amore-prosjekt man absolutt ikke kan
leve av, men som det er hyggelig å drive
med likevel. Etter vel fire år kan jeg se
tilbake på enormt mye arbeid jeg har
funnet glede i og lært mye av, mange
hyggelige overraskelser, og sist, men
ikke minst utallige fine, små stunder,
gjensyn med gamle venner og drøssevis
av nye bekjentskap. Eiksmarka, altså:
Leverer på trivsel! Her finnes en sunn og
omsorgsfull patriotisme og en høy
miljøbevissthet, med evne og vilje til
innsats til fellesskapets beste. Så takk,
alle sammen, fra EG og meg! Vi sees.

Ingredienser + ferdig produkt, ramsløkpesto

Stafettpinnen gis videre til Liv Dagny Klevstrand.

www.eiksmarkavel.no

BYGGESAKER
Tekst: Jørgen Andreassen

Siden utbyggingen av Eiksmarka senter
har Eiksmarka vel jobbet aktivt med
utbyggingssaker i området vårt. Vi lærte
svært mye av utbyggingen av senteret,
og tok med oss den erfaringen videre i
arbeidet.
De siste årene har utbyggingen av Niels
Leuchs vei 41 mfl. stått høyest på
agendaen, og vi har gjennomført en
rekke aktiviteter som har ledet til en
tydelig og enhetlig stemme fra
Eiksmarka hva gjelder høyder,
nærområde, trafikksikkerhet osv. Det at
vi har ønsket utbyggingen velkommen,
men på våre premisser, har gjort sitt til
at vi har blitt en god sparringspartner for
Bærum kommunes politikere og til dels
også administrasjonen.

Kort status på hver sak som vi jobber
med:
Niels Leuchs vei 41 m.fl.
Utbygger har nå levert inn revidert
planforslag til kommunen. Denne vil
behandles i løpet av høsten eller tidlig
neste år. Før den i det hele tatt kan
vurderes må Illustrasjonsplanen for
Eiksmarka godkjennes.
Illustrasjonsplanen er en helhetlig plan
for hvordan uteområder/fellesområder i
Eiksmarka “sentrumsområde” skal
utformes. Dette gjelder blant annet
utforming av fortau, gateprofil,
kollektivtrafikk, trafikksikkerhet og
overvann.
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Det reviderte forslaget til utbygger (som
er delt på våre Facebook sider) er:
●
●

●
●

●

4 etasjer
Totalt ca. 48 boligenheter på 3
bygg fordelt på ca. 18 stk. 2roms, 24 stk. 3-roms og 6 stk.
større 4-5-roms leiligheter
Målgruppen er ref. pkt. 5.2 i
planforslaget seniorer og enslige
Høydene på byggene har økt siden
forrige revisjon (22.08.2018) og
har nå en kotehøyde på 152,3 mot
151,3 forrige gang. Forslaget som
nå ligger til behandling er med
andre ord merkbart høyere. I
tillegg kommer heissjakt og
ventilasjonsanlegg (som de har lov
til å sette på taket)
Parkeringskjeller med innkjøring
fra Niels Leuchs vei

Eiksmarka vel jobber målrettet med
å:
●

●

●

Få ned høydene slik at
omkringliggende fellesområder og
bebyggelse ikke blir liggende i
skyggen av tre blokker
Understreke kravet om å benytte
nabobyggene i Konglefaret og
Bekkegrenda som referansebebyggelse i stedet for Eiksmarka
senter, hva gjelder utforming og
arkitektur
○ Da vil vi unngå presedens
ved at andre kan bygge ut
blokker i nærområdet vår f.eks. Telenor bygget.
Sikre gode lysforhold for barn som
går til skole og naboene forøvrig

Vi kommer til å jobbe hardt for at utbyggingen blir så bra som mulig, og hvis det er
spørsmål kan disse rettes til post@eiksmarkavel.no.
Hva gjelder andre større utbygginger er disse stort sett på hold foreløpig, men vi følger
med som best vi kan i området vårt.

www.eiksmarkavel.no
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VETERANBILER PÅ EIKSMARKA – «PAGODE»
Tekst: Hans Henrik Thaulow
Foto: Olaf Eidsæther

I juni 2019 Vel-Nytt startet vi en serie
om veteranbiler (over 30 år) som har
sine hjem i «Veteranfaret,» dvs.
Konglefaret. Vi stiftet da bekjentskap
med «Gråtass, en 1957 Volkswagen
eiet av Jørgen Andreassen; og
«Henry» - en 1936 Ford eiet av
Anders Vik.
Denne gangen skal vi ta for oss bilen
til Olaf Eidsæther-Konglefaret 34 - en
Mercedes Benz «Pagode» 1970
modell. Det sitter en 2,8 l motor i
bilen som yter 180 hk. Bilen er
sertifisert for 2+1 sitteplasser.
Bilen ble kjøpt av Eidsæther i 2004 i
USA, og tatt hjem til Norge. På
spørsmål om hvorfor akkurat
Mercedes Benz, sier eieren at han ble
«flasket opp» med merket, og særlig
denne modellen har alltid fascinert
ham. Da han kom over en slik bil i
Pennsylvania i 2004 kjøpte han den
for 30.000$. (kurs ca. 5 kr) Denne
type biler har i dag steget betydelig i
verdi.

-Brukes bilen, eller er den bare «til
pynt?
Nei, en bil er bygget for å bli brukt.
Den brukes daglig fra mai til oktober.
Den har vært på langtur både til Italia
og Storbritannia. Det er svært få
problemer med bilen- men eldre biler
må vedlikeholdes. Mercedes har som
mange andre bilmerker en egen
klubb. Det samme har Sverige og
Danmark. En gang i året avholdes
møte i ett av de skandinaviske
landene-da er jeg med.
Er bilen til salgs?
-Nei- den blir i familien. Men jeg får
forespørsler om salg.
-Hva er spesielt med bilen?
Eidsæther tenker seg om og svarer:
Det må være bilens utseende. Etter
min oppfatning er det den vakreste
Mercedes Benz som noensinne er
produsert.
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Til slutt: Er det en spesiell episode
med bilen som du husker?
En gang stoppet jeg på en
bensinstasjon utenfor London. En
meget eksentrisk herre kom bort til

meg og sa «This car is sex on
Wheels» Det viste seg å være The
Duke of Bath- en av de største
landbesitterne i England. Bildet av
hans ringe paulun ser du nedenfor.

Longleat Palace der Alexander Thynn, 7th Marquess of Bath, bor

Olaf Eidsæther

www.eiksmarkavel.no
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HEDER OG ÆRE
Tekst: Hans Henrik Thaulow
Eiksmarka hedersbevis
Eiksmarka Vel ble etablert den 2.
oktober 1950.
Opp igjennom årene har mange gjort en
spesiell god innsats for Eiksmarka og
Fossum, og i 1983 besluttet det
daværende styret at dette ønsket man å
markere med et hedersbevis.
Eiksmarka hedersbevis er et heraldisk
skjold i eik av størrelsen 15x18 cm.
Motivet er et eikeblad som har teksten
«for fortjenestefull innsats».

Når hedersbeviset kommer, eller kan
komme til anvendelse, illustreres ved
noen eksempler:
• Tildeles personer som over lengre tid
/og eller i en konkret sak har ytet en
spesiell verdifull innsats. Eksempler
på dette er Inge Skånseng, som bodde
i Konglefaret 41 og fikk skjoldet i 1989
for sitt virke for vellets friarealer.
Andre er rektor Mathias Dal,
Eiksmarka Skole (1991), og Leif
Klæbo, for sin innsats i Briskehaugen
Barnehage (1995).
• Tildeles institusjoner eller
organisasjoner som over lengre tid
og/eller i en konkret sak har ytet en
spesiell verdifull innsats. Eiksmarka
Skolekorps (1987), og Fossum
Idrettsforening (1984), er eksempler
på dette.
Æresmedlemskap

Hedersbeviset er en
erkjentlighetsgjenstand som tildeles
personer, institusjoner og eller
organisasjoner som har gjort en spesiell
god innsats for Eiksmarka og Fossum.
Overrekkelsen foretas på årsmøtet av en
dertil bemyndiget person.
Siden 1983 er hedersbeviset utdelt 17
ganger. Den som sist fikk hederstegnet
var Tommy Molvær, som var formann i
perioden 2000-2009.

Bare en person har fått æren av å bli
æresmedlem i Eiksmarka Vel. Det er
Walther Ødegaard, som fikk denne
æresbevisningen i 1989 for sin lange
innsats som formann.
Oppfordring
Tildeling av hedersbevis har kun skjedd
en gang siden år 2000*. Styret vil
oppfordre medlemmer av Eiksmarka Vel
til å sende inn forslag til kandidater til
Eiksmarka Vels hederspris til
hhthaulow@gmail.com.
*Forfatteren er litt usikker på om arkivet her er
100%
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NEI-STØTTEN
Tekst av Morten Solnørdal

Kilde: lokalhistoriewiki.no

Eiksmarka er knyttet til 2. verdenskrig.
Grini fangeleir var nærmeste nabo, og to
gater er oppkalt etter minneverdige
personer; Otto Ruge og Lauritz Sand.
Selv om krigen er fjernere i dag enn når
Eiksmarka ble utviklet på 50- og 60tallet, så bør noen minner holdes i hevd.
NEI-støtten med en byste av Lauritz
Sand står nå i krysset mellom Griniveien
og Listuveien. Det er et ønske å flytte
den til Slettestien, mer sentralt på
Eiksmarka.
Da Norge ble okkupert i 1940 engasjerte
Lauritz Sand seg i motstandsbevegelsen
og var med å organisere
etterretningstjenesten i Norge. Sand ble
tatt til fange 25. september 1941 og
utsatt for grov tortur. Han viste
imidlertid stor motstandskraft, og ble en
nærmest legendarisk skikkelse. Det
meste av fangetiden tilbrakte Sand på
Grini. Som dødssyk og fullstendig
helseløs etter tysk mishandling ble han
et symbol for de andre fangene. Flere
ganger var han døden nær, og fangene
forsøkte etter beste evne å lindre
lidelsene han måtte gjennomgå. Måten
han taklet situasjonene på, var uhyre
viktig for moralen i leiren. Det eneste
Gestapo klarte å få ut av ham var «nei»,
og antakelig reddet han dermed

hundrevis av landsmenn. Kilde: Norsk
biografisk leksikon.
7. juni 1952 avduket kong Haakon og
kronprins Olav NEI-støtten, nettopp i
krysset mellom Griniveien og Listuveien.
Støtten med en byste av Lauritz Sand
har et enkelt ord som påskrift: “NEI”.
Det symboliserer Lauritz Sands
konsekvente holdning til nazismen, en
holdning som gjorde ham til
motstandskampens kanskje viktigste og
mest kompromissløse symbol, “selve
innbegrepet av den norske
motstandsånd”. I 2003 ble NEI-støtten
flyttet til Grini museum, og en kopi
plassert på Eiksmarka.

Lauritz Sand under avduking av Nei-støtten
7. juni 1952 (Kilde: Budstikka)

www.eiksmarkavel.no

Det er tradisjon for markering ved NEIstøtten på Eiksmarka både 8. mai og 17.
mai. Da er det gjerne musikk med
Eiksmarka skolekorps, blomster og taler.
Ellers i året er det ingen tilstelninger ved
NEI-støtten, kun en påminnelse om
krigen som en gang var i Norge.

17. mai 2020 (også publisert i Velnytt
2020/2)

NEI-støtten har stått på forskjellige
steder på Eiksmarka. Opprinnelig
plassering var i nærheten av dagens
plassering – se punkt 1 på kartutsnittet.
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se punkt 2 på kartutsnittet. Dette
området er mer sentralt på Eiksmarka,
og det er fremdeles noen heller og
steiner på plassen. Dessverre blir
området bruk som snødeponi om
vinteren, og ved nedbør er det stor
ansamling av vann i dette krysset.
En ny plassering bør være en verdig
plass der folk ferdes og uten motorisert
trafikk. I forbindelse med markeringene i
mai må korps og publikum ha
tilstrekkelig med plass. I hovedsak har
tre mulige plasseringer vært vurdert;
biblioteket, kirken og Slettestien.
Biblioteket har allerede en statue og det
er mye kjøretøy i området. Grini kirke ga
tillatelse til å sette den opp innenfor
gjerdet. Dette ble skrinlagt da noen
mente at dette fikk et religiøst tilsnitt.
Utenfor ble det for trangt for
seremonien.
Styrene i Eiksmarka Vel og
Tomtesameiet foreslår at NEI-støtten
flyttes til Slettestien. Med tanke på
hvordan fellesområdet brukes av
barnehagebarn, skolebarn, idrettslag og
beboere, så er det to områder som peker
seg ut – se punkt 3 og 4 på kartutsnittet.
Punkt 3 er nord for Slettestien, noe
nærmere Eiksveien. Punkt 4 er mellom
Slettestien og lekestativene på øvre
område.

Kartutsnitt (Kilde: Kartverket)

Men Griniveien har endret seg de siste
60 årene. Der hvor NEI-støtten
opprinnelig var synlig og tilgjengelig har
den i dag blitt ganske bortgjemt. I en
periode var NEI-støtten plassert i krysset
mellom Niels Leuchs vei og Eiksveien –

Nordsiden av Slettestien, bilde tatt 8. mai kl.
08.25
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Ved lekeplassen, bilde tatt 8. mai kl. 08.25

NEI-støtten er omtrent på størrelse med
en voksen person. I tillegg er det tenkt å
sette opp et par benker i nærheten av
støtten, og muligens noen steinheller
eller grus for å markere området.
Tomtesameiet er grunneier for hele
fellesområdet ved Slettestien, og skal
dermed kunne ha anledning til å sette
opp en slik støtte og noen benker.

for slitasje på NEI-støtten. Det er også
en mulighet at NEI-støtten kan bli brukt
som et ekstra lekestativ.

Grunnforholdene er temmelig like for
begge stedene, så kostnad og arbeid for
å etablere NEI-støtten burde ikke skille
disse to områdene. Det er nok mer folk
og bevegelse mellom Slettestien og
lekeapparatene og dermed større risiko

En samlet vurdering er at plasseringen
nord for Slettestien, altså punkt 3 på
kartutsnittet, kan være mer passende for
NEI-støtten. Det er mer plass og bedre
solforhold for markeringene i mai, og
mindre risiko for slitasje gjennom året.

Solforholdene er illustrert på bildene som
er tatt 8. mai kl. 08.25. Det er skygge
ved lekestativene. Nord for Slettestien er
det solskinn. Dette har betydning for
markeringene 8. og 17. mai.

www.eiksmarkavel.no
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PROTOKOLL EIKSMARKA VELS ÅRSMØTE 2020

EIKSMARKA VELS ÅRSMØTE 2020
Årsmøtet ble holdt tirsdag 6. oktober 2020 kl. 20.15-ca. 22.00 i Eiksmarka Kirke
Første innkalling med dagsorden og dokumentasjon i Vel-nytt nr. 1 2020
Endelig kunngjøring og oppdatering i Vel-nytt nr. 2 2020
Se: www.eiksmarkavel.no

Åpning
1.1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

1.

Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Møteleder: Hans Henrik Thaulow (styreleder Karina Langseth-Manrique, sykmeldt)
1.2 Konstituering, inkludert valg av referent, to stemmetellere og to personer til å underskrive
protokollen.
Følgende ble enstemmig valgt:
• Referent: Ragnhild Sohlberg
• Stemmetellere: Dagrunn Vaagland og Harald Moe
• To til å underskrive protokollen: Lasse Aarønæs, Christian Svae
Antall stemmeberettigede: 23, antall fullmakter: 1
Styrets melding

2.

Vedtak:
Styrets melding ble tatt til orientering.
Årsregnskap for 2019 med revisjonsberetning

3.
•
•

Regnskapet for 2019 er avsluttet med et årsresultat -19 398 kr.
Inntekter - 5 % reduksjon ift. 2018 og 8 % ift. budsjett. Utleie av lokalet går fortsatt bra (NOK
107 370), men på grunn av bruk av tidligere satser ble det lavere enn budsjettert (NOK 146
000). Innbetaling av kontingenten ble lavere i år fordi 82 av 1,605 fakturaer ble ikke betalt
etter purring. Gjeninnføring av inkasso vil bli vurdert. Mva. refusjon ble ca. NOK 3 000 lavere
enn i 2018 hovedsakelig fordi det er flere som søker om refusjon og da blir det mindre til det
enkelte Vel.
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•

•
•

Utgiftene (NOK 681 126) har vært innsamling av juletrær og hageavfall, vedlikehold av
Velhuset, lønn, utgivelse av Vel-nytt, konsulenthonorar, honorar til regnskapsfører/revisor,
strøm/renovasjon, telefon/internett, støtte til lokale initiativer, medlemskap i Bærum
velforening og Vellenes Fellesorganisasjon, og andre mindre kostnader. I sum 9 % oppgang ift.
2018 og 0.9 % ift. budsjett.
Fakturering og regnskap er utført av regnskapsfirma Abaci AS.
Regnskapet ble revidert av Jacob Berger.
Vedtak:
Årsregnskap for 2019 med revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.
Budsjett for 2020 og fastsettelse av kontingent

4.

Eiksmarka har NOK 871 867 i banken. Styret foreslår å holde kontingenten på nåværende nivå.
Inntektene (NOK 665 000) holdes på samme nivå som 2019. Utgiftene er estimert til 785 508
kr som er 104 382 kr mer enn faktiske kostnader i 2019.
Driftsresultat er på NOK -120 508 i forhold til NOK -24 912 i 2019.
•
•

•
•

Styret foreslår følgende:
Årskontingent holdes på 350 kr.
Satser for styremedlemmer økes som følgende med begrunnelse i et forsøk for å få flere til å
delta i styret
o 25 000 kr til leder, økning fra 10 000 kr
o 15 000 kr nestleder, økning fra 6 000 kr
o 10 000 kr styremedlemmer, økning fra 4 000 kr
Redaktør 10 000 kr
Flytting av Nei-støtten 40 000 kr (overføres fra 2019)
Vedtak:
Budsjett for 2020 ble tatt til orientering.
Styrets forslag til fastsettelse av årskontingent ble vedtatt med 15 stemmer for og 1 mot.

5.

Behandling av forslag
5.1 Endring i Vedtekter – saker fra 2019
§ 2 - Medlemskap og stemmerett
Forslag fra styret om å innføre kollektivt medlemskap i Eiksmarka Vel.
Styret foreslo vedtektsendring for inkludering av kollektivt medlemskap av ikke-pliktige
sameier på Årsmøte 2019. Forslaget manglet tekst til bruk i vedtektene og det ble besluttet at
styret ville fremme forslaget inkludert vedtektstekst på dette årsmøtet. Styret behandlet
dette og foreslår å behandle denne saken videre. Styret vil kontakte styret i de sameiene som
det gjelder og diskutere løsninger.
Vedtak
Styret fikk fullmakt fra årsmøtet til å jobbe videre med saken.

www.eiksmarkavel.no
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Forslag om vedtektsendring fra Lasse Aarønæs
Dette forslaget ble fremmet på årsmøte 2019. Fordi fremmøte medlemmer var under 10 % av
totalt antall medlemmer, besluttet styret å ta det opp på dette årsmøtet. Simpelt flertall vil
avgjøre (jfr. § 9 Vedtektsendringer).
§ 9 Vedtektsendringer
Nåværende tekst: Utdrag «Vedtektsendringer kan bare gjøres med 2/3 flertall av de avgitte
stemmer når minst 10 % av medlemmene er til stede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter
denne bestemmelse, skal styret innkalle til et ekstraordinært årsmøte eller ta saken opp på
neste ordinære årsmøte. Dette årsmøte er i så fall beslutningsdyktig uansett fremmøte.»
Forslag til ny tekst og begrunnelse: Teksten over endres til: «Vedtektsendringer krever 2/3
flertall.»
Begrunnelse. Fremmøtet på årsmøtene i senere tid har vært 2 – 3 % av medlemsmassen også når vedtektsendringer har stått på sakslisten - og kravet om 10% fremmøte er urealistisk
og forsinker behandlingen av forslag.
Styrets innstilling og begrunnelse
Flertallet i styret vil opprettholde nåværende tekst.
Dette begrunnes med at vedtektsendringer bør være en omstendelig prosess i forhold til andre
vedtak. Dette ivaretas i med nåværende tekst.
Vedtak:
Styrets innstilling ble vedtatt med 16 stemmer for og 1 mot.
6.

Valg
Nåværende styre:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Karina Langseth-Manrique
Hans Henrik Thaulow
Jørgen Andreassen
Marit Kringstad
Morten Solnørdal
Christian Svae
Elen Gjevik
Edvard Lamo
Helle Thorsen

Forslag til nytt styre:
Styreleder:
Marit Kringstad
Vedtak
Marit Kringstad ble enstemmig valgt til ny styreleder i 2 år
Styremedlemmer
Hans Henrik Thaulow – tar gjenvalg for 2 år.
Jørgen Andreassen – ikke på valg
Ragnhild Sohlberg – stiller til valg for 2 år
Christian Svae – ikke på valg
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Varamedlemmer

Morten Talseth Solnørdal – ikke på valg
Edvard Lamo, stiller til valg for 1 år
Niels Jacob Harbitz, stiller til valg for 1 år
Peik Norenberg, stiller til valg for 1 år

Vedtak
Forslag til nytt styre ble enstemmig vedtatt.
Nye valg vil bli holdt på årsmøtet 2021. Dvs de som er valgt for 1 år, må evt. stille til gjenvalg
om vel et halvt år. Styret henstiller de det gjelder om å ta et år til på grunn av den spesielle
situasjonen.
Revisor
Jacob Berger, stiller til valg for 1 år
Vedtak
Forslag til revisor ble enstemmig vedtatt.
Valgkomité
Styret
Vedtak
Forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt
Eventuelt

7.

Saker meldt til styret innen 29. september 2020 – til drøfting
7.1. Fra Petter Kive
Forslag
Styre- og varamedlemmer i Eiksmarka Tomtesameie kan ikke være styre- eller
varamedlemmer i Eiksmarka Vel i samme periode.
Begrunnelse
Det vil være mest ryddig, og sikre at vedkommende ikke kommer i en
interessekonfliktsituasjon eller det blir stilt spørsmål til habilitet/inhabilitet i saker som skal
behandles og besluttes.
Kommentar fra styret
Saken vil bli behandlet på årsmøtet 2021.

•
•
•
•
•
•

7.2. Fra Dr. Anders Hasle
Mål
Sikre forsvarlig helsehjelp i Eiksmarka Vels området ved å etablere legekontor i Velhuset der
helsestasjonen var.
Bakgrunn
I de siste 30 år har det vært 5-6 leger i Eiksmarka Vels område
I løpet av de siste par årene har 3 leger flyttet fra Eiksmarka og Eikeli til Bekkestua
Saken under eventuelt på årsmøte 2018
I september 2020 flyttet de to siste fra Eiksmarka til Fornebuparken
Status
Bærum Kommune har ikke gitt tydelig svar
Styret i Eiksmarka Tomtesameie avventer kommunen

www.eiksmarkavel.no
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Kommentar fra styret
Styret i Eiksmarka Vel mener at det er behov for et lokalt legekontor

7.3. Saker nevnt fra salen
Vedr. pkt. 2.3.3. Antall betalende medlemmer er 1 523. Er det mulig å skille mellom
obligatorisk kontra frivillig medlemskap?
• Vedr. pkt. 3: Styret bør vurdere å finne andre måter enn inkasso for å inndrive kontingenten.
• Vedr. pkt. 4: Flytting av Nei-statuen (av Lauritz Sand, Norges mest torturerte mann) bør ikke
kun være en styresak, men forankres i befolkningen.
• Julegrantenning er i år avlyst grunnet koronasituasjonen.
• Leieinntektene på 120 000 kan være overvurdert for 2020.
Vedr. pkt. 7.2: Styret bør se på den opprinnelige avtalen vedr. bruk av Vel-huset.
•

•
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KART
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PARKERING PÅ EIKSMARKA
Tekst: Morten Solnørdal

Bærum kommune jobber med en parkeringsstrategi. Samtidig ønsker
foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Eiksmarka skole å redusere biltrafikken i
Slettestien.
Biler tar plass enten de er i bevegelse
eller står stille. Plass er et
knapphetsgode. Hver dag opplever vi
motstridende interesser for bruk av plass
og areal. Bygninger, grøntområder, veier
og parkering er nødvendige – og må
balanseres mot hverandre.
Parkeringsstrategien til Bærum
kommune skal revideres, og vellene i
kommunen var invitert på
medvirkingsmøte i oktober. Dette
dokumentet beskriver situasjonen i
Bærum, og gir noen prinsipper for hva
kommunen skal sette av krav og treffe
tiltak. Konkrete tiltak og endringer ble
ikke diskutert, foreløpig var det en
kartlegging av behov og ønsker.
For Eiksmarka er det nok spesielt
parkeringsnorm i boligstrøk som er
relevant – på møtet ble det ikke antydet
noen endringer i dette. Eiksmarka
senter, med skole, barnehager, Tbanestasjon og leilighetsblokker, har
noen andre utfordringer. Det er generelt
et ønske å øke bruk av kollektivtransport
og sykkel i Bærum kommune. Parkering,
eller mangel på parkering, kan være et
middel for å redusere bruk av bil. I alle
tilfeller vil nok revisjonen av
parkeringsstrategi ha små konsekvenser
for Eiksmarka – fokus er mer på
byområder som Sandvika og Fornebu,
samt innfartsparkering i andre deler av
kommunen.
De siste månedene har gateparkering
rundt Eiksmarka skole blitt noe
begrenset. Langs fotballbanen i Niels
Leuchs vei er det nå forbudt å parkere –
parkerte biler reduserte
fremkommeligheten, spesielt om

vinteren. Til tider kunne biler og busser
kun kjøre i en retning av gangen. Dette
er nok mest relevant for brukere av Tbanen.
For foreldre med barn på Eiksmarka
skole er Slettestien fra Niels Leuchs vei
til rundkjøringen et interessant og stadig
tilbakevendende tema. Det er forbudt å
parkere her, faktisk er hele Slettestien
fra Niels Leuchs vei parkering forbudt
sone. Dette er ikke noe nytt, men det er
økt fokus på dette – med skilter og
besøk fra kommunens parkeringsvakter.
FAU på Eiksmarka skole har de siste
ukene markert parkeringsforbudet med
maling på asfalten i rundkjøringa. Det er
ikke et kommunalt tiltak, men motiverte
foreldre som ønsker å øke redusere
risikoen med mange biler og trange
forhold der hvor skoleungene ferdes.
Generelt oppfordrer FAU til å parkere
andre steder enn i Slettestien, og gjerne
ikke bruke bil ved Eiksmarka skole rundt
tidspunktet for skolestart og skoleslutt.
Foresatte som må kjøre bil kan vurdere å
stoppe et stykke unna skolen slik at
barnet kan gå til fots det siste stykket.
FAU på Eiksmarka skole er også i kontakt
med Bærum kommune for å etablere en
«hjertesone». En «hjertesone» er ment å
være en bilfri sone rundt skolen.
Hensikten er å ivareta en trygg skolevei
for barna. En hjertesone rundt skolen
gjør det sikrere for elevene å gå eller
sykle. Bergen kommune innfører
hjertesone rundt alle barneskoler.
Tiltakene må tilpasses den enkelte skole,
men til felles for de fleste er definerte
bilfrie soner og droppsoner for levering
og henting.
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En hjertesone er i utgangspunktet et
område med bilfri sone. For Eiksmarka
skole søker man å begrense trafikken til
og fra skolen ved å omorganisere hvor
henting og levering av barna skal være.
Da det ikke er mulig å stenge Slettestien
eller snuplassen for generell trafikk, vil
man kunne begrense trafikken i morgen
og ettermiddag i forbindelse med
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levering og henting av barn. En del
trafikk vil det fremdeles være, dog
begrenset til trafikken til og fra
barnehagen.
Konkrete tiltak og avtaler om bruk av
nærliggende plasser for levering og
henting av barn vil bli kommunisert av
FAU når dette er på plass.
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JULEGRANTENNING

Kjære alle barn på Eiksmarka
Jeg hadde gledet meg veldig til å møte dere ved julegrana foran biblioteket. Det er jo
det vi pleier å gjøre første søndag i advent, og det er så gøy! Dessverre kan vi ikke gjøre
det i år. Vi må passe godt på, alle sammen. Vi må holde avstand, vaske hendene og
være snille med hverandre. Men det blir jul, det lover jeg, og da kommer jeg til å ha det
like travelt som ellers!
Ha en fin adventstid, alle sammen, og så håper jeg vi ses ved julegrana deres neste år!
Hilsen fra
Julenissen
P.S. Min hjelper Hans Henrik Thaulow tenner julegranen 1. søndag i advent ved 4-tiden.
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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 onsdag 27. 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

Årsmøte Eiksmarka Vel
Det avholdes ordinært årsmøte i Eiksmarka Vel
Onsdag 24. mars 2021 kl. 20.15
i Eiksmarka Velhus, Niels Leuchs vei 40.
Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være innmeldt til styret
senest innen onsdag 27. januar 2021.
Endelig innkalling blir annonsert i Vel-nytt.
Eiksmarka Vel. Postboks 119, 1332 Østerås, Org. nr. 975 489 159
Epost: post@eiksmarkavel.no
Nettside: http://www.eiksmarkavel.no
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INNSAMLING AV JULETRÆR
Det er planlagt at innsamlingen vil skje i løpet av de to siste ukene i januar 2021.
Årsaken til dette er at mannskapet fra Renova som står for innsamlingen er fra Polen og
de må høyst sannsynlig i karantene når de kommer tilbake etter juleferien.
Trærne skal legges på oppsamlingsplasser senest innen søndag den 17. januar
2021. Trær som legges dit etter denne datoen vil ikke bli fjernet. Vi samler inn juletrær
fra følgende oppsamlingsplasser (gatekryss):
Otto Ruges vei – Vestjordet

Konglefaret – Snaret

Otto Ruges vei – Eiksveien

Ruglandveien – Snaret

Eiksveien - Niels Leuchs vei

Ruglandveien – Nordjordet

Eiksveien – Rideveien

Grinistubben – Niels Leuchs vei

Rideveien – Nadderudveien

Fossumveien – Fossumhavene

Langs med hekken ved UFF containeren som står rett ovenfor Samvirkelaget i
Nadderudveien

Obs 1! Ruglandsveien - Vollsveien er IKKE lenger oppsamlingsplass!
Obs 2! Vollsveien – Hasselbakken er IKKE lenger oppsamlingsplass. Bruk
plassen langs med hekken ved UFF containeren som står rett ovenfor
Samvirkelaget i Nadderudveien
OBS 3! For at trærne skal kunne leveres på avfallsstasjonen gratis må trærne
være helt fri for pynt og juletrefot. Treet skal ikke leveres i plastsekk.

www.eiksmarkavel.no
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PIPPA, EIKSMARKAS MOTEFORRETNING FOR DAMER I ALLE
ALDRE
Tekst og foto: Christian Svae

Så er turen kommet til Pippa, den lekre
klesbutikken for damer i alle aldre på
Eiksmarka senter.
Her oser det av kvalitet og for en på min
alder som vokste opp og hadde
ungdomstiden på 70 tallet kjenner jeg
igjen gamle kvalitetsmerker som
Monclear for å nevne ett når jeg rusler
rundt i butikken og titter.
Så møter jeg Cathrine Thorstad og
Marianne Gehrken som driver Pippa
sammen. Begge fra nærområde som ble
kjent på Hosletoppen skole. De hadde
lyst på å starte opp på Eiksmarka, da de
kjente på et behov for det de kaller en
multibrand butikk i nærområdet. De har
en sammensatt bakgrunn med økonomi,
design og fotografi og et brennende
ønske om å bidra til noe positivt i

nærmiljøet. Dette er en butikk som
satser på bærekraftige produkter som
holder år etter år, og vi ser at det er en
stigende trend å kjøpe kvalitet fremfor
bruk og kast.
Mange synes det er slitsomt å dra til
byen for å handle og derfor har de begge
stor tro på et levende lokalsenter. Vi tok
sjansen og utvidet raskt til også å leie
nabolokalet, slik at vi har plass til alt det
lekre som finnes der ute.
Målgruppen er 13-90 år, men vi har også
mye fint helt ned i barnestørrelser. Vi
tilbyr klær og gaveartikler fra 50
forskjellige kjente merker. I tillegg til
Monclear kan vi nevne Uggs og Fleischer,
men også gaver som smykker og puter i
alle fasonger og farger. Kort sagt her
finner man noe for enhver smak.
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Vi trives veldig godt og omsetnings
tallene blir stadig bedre til tross for
Corona pandemien. Det å ligge ved ett
trafikk knutepunkt gjør at vi er lett
tilgjengelig for alle enten man kjører bil
eller ikke. Her er det gratis parkering for

de som kjører og T-Bane og Buss
stopper rett utenfor.
Cathrine og Marianne avslutter med å si
at de har fått utrolig mange hyggelige
kunder som stadig kommer tilbake, men
at de har plass til flere og ønsker nettopp
deg velkommen til en hyggelig klesprat
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BILDER FRA BILDEKONKURRANSEN

Hanne Meldal «Hundeeiere har sine egne hemmelige stier. Ved Grini.»

Veslemøy Arsky, «Gangveien langs Griniveiene»
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Øvrevoll Galopp (Solnedgang på Øvrevoll
Galoppbane»

Martin Hartmann Aasnes

Per-Harald Hansen «Hundetrening med våre Golden retrievere på Barketomta».

www.eiksmarkavel.no

Cathrine Reimers «Østernvann»

Bitte Lund Hegtun, «Ikke langt fra klubb
-huset (Fossum), men sier ikke mer...�»

Anne-Cathrine W. Schneider «Østernvann»
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Elisabeth Munsterhjelm «Triungsvann»

Kari Ørehagen

Torild Tangen « Grini golfbane»

Anne Husagen Lysén «Østernvann i november»

www.eiksmarkavel.no

Monica Terjesen «Fint over sletta i dag»

Monica Melby-Lervåg «På vei til Fossum»

Lise Rassum «Solnedgang over Eiksmarka»
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Sidsel Greff Johansen «Blekkvann»

Norely Gonzalez Kanestrøm

Liv Klevestarnd «Kveldssol på vei til Østernvann»
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Jan Erling Filtvedt «Høst ved Grini»»

Erik Borgersen «Ved Slettestien»
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Barbara Hoffmann Grinidammen, «Eiksmarkas mest fotograferte motiv 😊😊😊😊«

Delores Guggenheim «Bogtad fra hull 13»

www.eiksmarkavel.no

HVA SKJER FREMOVER?
•

Julegrantenning 29. november 2020 – AVLYST!

•

Juletreinnsamling januar 2021.

•

Vel-Nytt 1/2021 februar 2021

•

Årsmøte i Eiksmarka Vel og Eiksmarka Tomtesameie 24. mars 2021

•

Vårryddeaksjonen mai 2021

•

Vel-Nytt 2/2021 juni 2021

•

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

•

HEI festivalen august 2020

•

Vel-nytt 3/2020 november 2020
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KORT OG GODT
«NORGE ER ET FRITT OG UDELELIG RIKE DER DET SKAL HERSKE RO ETTER KL
23.00»
(fritt etter Norges Grunnlov)

Så strengt er det ikke, men vi har noe som heter lov om helligdagsfred.
Mange har kanskje hørt om helligdagsfred, men har ikke noe forhold til den, og dermed
ikke nødvendigvis vet hvordan man skal forholde seg til det.
Loven har som formål å verne om den alminnelige fred på helligdager; dvs. søndager og
religiøse helligdager som påske, Kristi Himmelfart, pinse, jul, 1 Nyttårsdag. Dette betyr
at på disse dager skal det faktisk være stille hele døgnet. Helligdagsfreden skal ikke
forstyrres med utilbørlig larm. Utilbørlig larm er igjen et definisjonsspørsmål.
Men en ting er loven, en annen ting er folkeskikk og oppdragelse. Det er derfor kanskje
mest praktisk å klippe plenen på lørdag, og på helligdager i hvert fall ikke i kirketiden,
spesielt ikke hvis det forstyrrer en kirkelig handling. Har naboen konfirmasjon kl.1300 på
en søndag, så starter man ikke motorsagen samtidig.
Hvorfor skriver jeg dette? Jo, fordi Vellet nå og da får forespørsel om hvilke lover og
regler som gjelder. Man kan lese mer om dette i lov av 24 februar 1995.

Hans Henrik Thaulow
Nestleder Eiksmarka Vel

Kilde: Ringerikes Blad; hentet fra Google bilde

www.eiksmarkavel.no
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LEIE EIKSMARKA VELs LOKALE
COVID-19 – SMITTEVERNREGLER GJELDER

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.

Døgn mandag - torsdag

14.00 – 14.00 (neste dag)

3 000

Ikke
medlem
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

Priser 2019/2020

Tidsrom

Medlem

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

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

Spørsmål om allerede bestilt lokale
• Tlf. 465 93 716
• E-post: leie@eiksmarkavel.no
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www.eiksmarkavel.no
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EIKSMARKA SANITETSFORENING
Stiftet 1961

Vi er en lokalforening av Norske Kvinners Sanitetsforening – Norges største kvinneorganisasjon
med ca. 41.000 medlemmer og over 650 foreninger over hele landet.
På våre møter 3. tirsdag i måneden kl. 19:00 på Østerås Seniorsenter, Eiksveien 98, har vi
forskjellige temaer – alt fra helserelaterte emner til bøker, blomster osv. Velkommen til våre
møter enten du er medlem eller ikke.
Våre viktigste inntektskilder er, foruten medlemskontingent, julelotteri, motevisning, kakelotteri
og salg av fastelavnsris. Vi er så heldige at vi har gode samarbeidspartnere i nærmiljøet som
støtter oss med gaver til utlodninger!
Sentralt støtter vi bl.a. kvinnemedisinsk forskning, kampen mot skjønnhetstyranniet og kampen
«Mot Vold i nære relasjoner». Som en lokal forening, er vi opptatt av å støtte arbeidet for barn og
unge og bidrar så godt vi kan!

BLI MED DU OGSÅ! DA KAN VI BIDRA MER!
ENGASJEMENT I FRIVILLIG ARBEID STIMULERER TIL TRIVSEL OG SAMHOLD

Eiksmarka Sanitetsforening ønsker deg velkommen – gjerne som medlem, men også til våre
medlemsmøter!
Kontingent er
Hovedmedlem
Støttemedlem
Husstandsmedlem

kr 485 per år
kr 485 per år
kr 100 per år

Kontakt
Leder: Jorunn Bakken Christensen
Mobil: 98 23 90 20
E-post: joruchri@online.no
Facebook: www.facebook.com/eiksmarkasanitetsforening
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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: Malin Karlsen Stangvik

STYRET ØNSKER DERE ALLE EN GOD JUL

