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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 2021- 2022 
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 
 
Niels Jacob Harbitz, varamedlem 
Otto Ruges vei 1A 
Mob. 915 26 584 
 

 
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

Kjære alle sammen, 

Dagene blir lysere og det nærmer seg 
vår. Mange har fått korona tett på til og 
med inn i sin egen stue, men heldigvis er 
de fleste godt rustet til å takle det. Livet 
blir sakte med sikkert litt mer som vi 
liker å ha det med frihet til å gjøre det vi 
vil. 

Våren 2021 var en prøvelse for flere av 
oss grunnet pandemien. Vår leverandør 
som skulle hente hageavfallet slet med 
strenge innreiseregler og ikke 
gjennomførte sikkerhetskurs. Det var en 
enormt krevende periode for vår 
leverandør og vi hadde kontakt med 
leder hele tiden underveis. Hans Henrik 
Thaulow kjørte rundt hver kveld får å 
sjekke hvor det var hentet, hvor det 
hadde kommet mer. Han kjørte selv 
flere lass til ISI da steder som var 
ryddet ble brukt igjen. Det var dessverre 
mange klager noe vi har stor forståelse 

for, men det var dessverre også en del 
personangrep via epost og Facebook. Til 
dere vil jeg si; tenk deg om før du 
henger ut mennesker, frivillige 
foreninger eller et firma på Facebook. 
Det er ikke alltid du har hele historien.   

Hvis du vil være med å påvirke 
Eiksmarkas fremtid er årsmøtet i år 
spesielt viktig med tanke på alle 
byggesakene vi har på Eiksmarka. I 
tillegg er helsetilbudet på Eiksmarka 
kraftig redusert av flere grunner. Dette 
er noe vi også jobber aktivt med 
sammen med engasjerte sjeler i lokal 
samfunnet for å snu. Målet er at sakene 
skal være på politikernes agenda.  

 Møt opp 30 mars kl.19.00 i vårt 
vellokale Niels Leuchs vei 40 – bruk din 
stemme! 

Ønsker dere alle en fin vår og sommer!

 

 



www.eiksmarkavel.no   6 
 

  

FOLKEMØTE MED BÆRUM KOMMUNENS PLANUTVALG 
Av Christian Svae 

25 november arrangerte Vellet 
Folkemøte om utviklingen av trafikk 
og byggesaker på Eiksmarka, blant 
annet Niels Leuchs vei 41 hvor det 
planlegges leiligheter og rekkehus. 

I tillegg til våre politikere fra 
Planutvalget møtte mange av 
Eiksmarkas beboere opp for å si sin 
mening til politikerne. 

Niels Leuchs vei er blitt svært 
trafikkert etter at kommunen 
«midlertidig» stengte Eiksveien, og 
det bekymrer mange foreldre som 
har barn og benytter Niels Leuchs vei 
som skolevei. 

I tillegg har vi fått leddbuss som har 
problem å greie svingen inn i snaret. 
Vi har daglige eksempler på farlige 
situasjoner hvor biler i Snaret må 
rygge når de møter leddbussen som 
er på vei inn i Snaret.  

Dette hadde ikke politikerne noe 
godt svar på, men MDG`s Zimmer 

var nærmest et godt forslag ved å si 
at man bør utsette bygging til man 
har funnet en god og sikker 
trafikkløsning. 

Vellet har også vært tydelig på at vi 
ikke ønsker flere blokker i Eiksmarka 
Sentrum. Vi har heldigvis fått delvis 
gjennomslag for vårt syn ved at det 
blir 1 og ikke 3 blokker i NL vei 41. 

I stedet for de 2 blokkene som er 
strøket av planutvalget får vi nå 11 
rekkehus som skal sted tilpasses i 
form og fargevalg. Det jobbes også 
med beplantning og en opphøyet vei 
med type belegningsstein gjennom 
sentrum for å få ned farten og gjøre 
barnas skoleveg så trygg som mulig. 
Avfalls håndteringen er flyttet inn i 
eget søppelrom og ikke utvendig som 
på illustrasjonen. 

Planutvalget har også tatt 
konsekvensen av Vellets klare 
motstand mot flere blokker, og 
avvist forslaget til Fredensborg 
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eiendom som hadde foreslått 2 
blokker på Telenors eiendom som de 
nå har kjøpt. I stedet er det bestemt 
at det kun skal bygges småhus på 
denne eiendommen og det er Vellet 
godt fornøyd med. 

Planutvalgets medlemmer uttrykte at 
de er imponert over engasjementet 
Vellet og beboerne på Eiksmarka 
viser i viktige spørsmål rundt videre 
utvikling av stedet vi er så glad i.  

Bare ved engasjement kan vi påvirke 
politikernes beslutninger, og der er vi 
på selv om vi dessverre ikke alltid får 
gjennomslag for alle våre 
synspunkter. 

En av de som har vist et utrolig 
engasjement er Sivilarkitekt og 
Partner Espen Pedersen i 
arkitektfirmaet Lund og Slaatto. Han 
har bistått Vellet med tegninger og 
alternative forslag som han har 
presentert for Planutvalget. Vi kom i 

kontakt med Espen, som selv har 
barn på Eiksmarka skole, og er 
engasjert i trafikksituasjonen for sine 
egne og andres barn. Han har også 
lagt merke til at Niels Leuchs vei 41 
ikke bidro noe tilbake til Eiksmarkas 
befolkning. Derfor har Espens forslag 
på noen punkter blitt tatt til følge og 
gjort den vedtatte planen bedre enn 
opprinnelig. Vi er svært takknemlig 
for Espens bidrag, og han ønsker å 
bidra videre, slik at de trafikale 
problemene blir bedre enn i dag.       

I Forhold til Niels Leuchs vei 41 har 
Espen sammen med Vellet laget en 
del merknader til planen som nå er 
godkjent av Planutvalget og 
Formannskapet. Disse merknadene 
vil vi følge opp når saken nå snart 
havner på bordet til saksbehandler i 
kommunen. Det vil sikre et grønnere 
og triveligere sentrum og gjøre 
Eiksmarka til et enda triveligere sted 
å bo.

 

                  
I de neste sidene følger et utvalg av innspillet som Espen Pedersen utarbeidet til møte med 
Planutvalget (NB! Nåværende planer er bygget på disse og er endret) planene er endret etter det) og 
merknadene fra Eiksmarka Vel til vedtatte illustrasjoner. 
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Her følger merknadene Eiksmarka Vel styret har sendt til kommunens 
administrasjon. 
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JULEGRANTENNING 
Av Karina Langseth-Manrique 

ENDELIG fikk vi tent Julegranen vår i mer normale tilstander!  

1. Adventssøndag 2021 ble 
tradisjonstro julegranen tent. Mange 
forventningsfulle barn, ungdom og 
voksne kom til arrangementet. Og 
værgudene var med oss. 

Eiksmarka speidere stilte opp med 
vaffelrøre, sjokoladekake og gløgg 
som smakte veldig godt denne kalde 
dagen. Eiksmarka og Eikeli 
skolekorps hadde øvd Julesangene vi 
bruker og etter noe øvelse ned i 
vellokalet kom de ut og stemte i.  

Så ble lysene tent av Hans Henrik 
Thaulow! Her må det sies at han 
passer på disse lysene året rundt da 

det dessverre er noen som ødelegger 
disse i ny og ne. Så det er like 
spennende hvert år om de vil tenne. 

Barn og foreldre gikk i fine ringer og 
sang rundt juletreet. Dette vet jeg er 
en tålmodighetsprøve fordi barna kan 
nesten ikke vente til Julenissen 
kommer.  

Og Julenissen kom! Med mange 
julenisseposer som ble delt ut til 
tålmodige småbarn og litt større 
barn. 

Det varmer en Julenissens og 
arrangørenes hjerter å se så mange 
blide og takknemlige mennesker. 
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INNKALLING TIL EIKSMARKA VELS ÅRSMØTE 2022 
 
Styret i Eiksmarka Vel innkaller til ordinære årsmøtet 2021 onsdag 30. mars 
2022 kl. 20.00 i Vellokalet, Niels Leuchs vei 40. 
 
Dagsorden 

1. Åpning 
 Styrets melding 

2. Årsregnskap for 2020, med revisjonsberetning. 
3. Budsjett for 2021 - herunder fastsettelse av kontingent  
4. Behandling av forslag 
5. Valg 
6. 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 23. mars 
2022.  
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 (23. mars 2022). 

   
Vedlegg 

• Årsregnskap og balanse for 2021 
• Budsjett 2022 
• Vedtektene 
• Navn- og fullmakts sedler  
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1. ÅPNING 
 
1.1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden. 
1.2 Ordinære årsmøtet vil bli ledet av styret i Eiksmarka Vel. 
1.3 Konstituering, inkludert valg av to stemmetellere og to medlemmer til å 

underskrive protokollen. 
 
 
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 2021 
 
2.3.1 Arealplan og Byggesaker 
• Niels Leuchs vei 41 (58 leiligheter) ArkivsakID16/1919 – Utbygger har 

utarbeidet nytt forslag som består av en blokk og rekkehus i stedet for 3 
blokker. Planutvalget vedtok planen. 

• Vollsveien 176-178 (ESSO tomten) Arkivsak 17/16840 – Planen er å bygge 
rekkehus.  

• Østerås senter (117 leiligheter) ArkivsakID15/90763 – Thon Eiendom har 
trukket forslaget tilbake da Planutvalget ba om at det skulle tas hensyn til 
merknader fra naboer og Østerås Vel som omhandlet omfang og høyder. 
Det forventes at de vil komme med nytt forslag. 

• Snaret 34 – foreslått 2 blokker på Telenors eiendom. Saken står stille i 
påvente av nytt utspill fra arkitekten til Fredensborg Eiendom. Kommunens 
administrasjon og Planutvalget har avvist blokker og bestemt at det skal 
bygges småhus. 

• Niels Leuchs vei 99 – forslag om nytt bygg bak bensinstasjonen er foreløpig 
tatt ut av planen.  
 

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. 
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Aktiviteter i 2021: 
• Innsamling av juletrær (januar) og hageavfall (mai-juni) ble gjennomført. 

Innsamling av hageavfall ble gjennomført iht. avtale. Renova ga 
fortløpende tilbakemelding om utfordringer som mangel på arbeidskraft 
grunnet innreise restriksjoner og på grunn av større mengder hageavfall 
enn normalt. Styret i Eiksmarka Vel forstår frustrasjonen enkelte har 
opplevd (de fleste forsto situasjonen), men det var utenfor vår kontroll. 

 
2.3.3 Medlemslister og kontingent 
• Antall betalende medlemmer er 1 650 pliktige (767 husstander+883 sameie- 

og borettslagenheter) og 124 ikke-pliktige (104 husstander + 20 i et 
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.  

• Inkasso er gjeninnført. 
 

2.3.4 Sosiale arrangementer 
• HEI festivalen (august) – Avlyst grunnet Covid-19. 
• Julegrantenning – Tradisjon tro ble julegranen tent i forbindelse med 

første advent. Denne gangen var det under mer normale tilstander. Se 
artikkel inn i bladet. 

 
2.3.5 Kommunikasjonsmedier 

• Hjemmeside –oppdatering av hjemmesiden. 
• Vel-nytt – 3 numre ble utgitt i 2021. 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.  

• Eiksmarka Vel Facebook har ca. 3 500 lesere, det er 800 flere enn i 2020. 
 
2.3.6 Trafikale tiltak  
Hovedsaken har vært krysset ved Eiksmarka senter som er meget belastet med 
økt biltrafikk og busser. Det har vært spesielt fokus på å finne gode løsninger i 
forbindelse med byggeprosjektet i Nils Leuchs vei 41 (se over). 
 
2.3.7 Velhuset og Vellokale  

• Grunnet koronaepidemien beløp utleie av lokalet seg til NOK 85 000 vs. 
budsjett NOK 40 000, allikevel bedre enn forventet.   

• 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 i 2022. 

 
2.3.8 Økonomisk bidrag til tiltak i nærmiljøet 

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

Styret minner om at medlemmer kan søke midler til arrangementer og tiltak i 
fellesområdene. 
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2.3.9 Eiksmarka Helsestasjon 
Eiksmarka helsestasjon er midlertidig flyttet til Bekkestua. Grunnen til dette er at 
det må utføres større arbeider og utbedringer i helsestasjonens lokaler i 
Eiksmarka Senteret.  Dessverre er det svært usikkert når helsestasjonen kan 
flytte tilbake til Eiksmarka Senteret. Kommunen opplyser at de nå ser på å 
forlenge avtalen på Bekkestua samtidig som de ser på å oppgradere den gamle 
helsestasjonen slik at den kan brukes ettersom helsestasjonen på Bekkestua 
egentlig er litt liten til å tilrettelegge for så mange foreldre, barn og unge som 
benytter seg av tjenesten. De venter større trykk etter gjenåpningen.  
 
2.3.10 Fastlege  
Som en følge av de bygningsmessige utfordringene i helsestasjonens lokaler 
påvirker det etableringen av fastlege i senteret (lokalene ligger vegg i vegg). Vi 
hadde håpet å komme med gode nyheter om etablering fra og med mars 2022, 
men det ser ut til at det er utsatt på ubestemt tid. Vi fortsetter dog vårt arbeid 
med jevnlige samtaler med administrasjonen i kommunen, men vi føler vel vi 
ikke når igjennom fordi det ikke er prioritert. På bakgrunn av dette har vi 
bestemt oss for å løfte fastlege situasjonen på Eiksmarka til politisk ledelse. Vi 
håper å få med oss Eldrerådet og noen lokale krefter i møte med kommunen. Det 
er uakseptabelt at Eiksmarkas beboere må reise langt for å få tilgang til fastlege. 
Spesielt når pandemien har vist oss viktigheten av å ha lokale tilbud. 
 
 
 
3. ÅRSREGNSKAP 2021  
 
Regnskapet for 2021 er avsluttet med et årsresultat på NOK + 26 882 vs. 
budsjett på NOK – 83 322.  Avviket består i hovedsak av at flytting av Nei-
støtten er utsatt til 2022, likeledes reparasjon av bryggen i Østernvann.  
Fakturering og regnskap er utført av regnskapsfirmaet Abaci AS.   
 
Inntektene (NOK 783 060) har bestått av utleie av Vellokalet, 
medlemskontingenter og mva. refusjon.  Grunnet koronaepidemien beløp utleie 
av lokalet seg til NOK 85 000 vs. budsjett NOK 40 000, allikevel bedre enn 
forventet.  Innbetaling av velkontingenter beløp seg til NOK 658 200 vs. budsjett 
663 000.  Ca.120 fakturaer som ble sendt, er ikke betalt etter 1 purring.  
Inkasso ble gjeninnført i 2021 med tilbakevirkende kraft for 2020.  Mva 
kompensasjon ble NOK 48 807 vs. NOK 7 000 budsjettert fordi kompensasjonen 
også dekket 2020. 
 
Utgiftene var NOK 735 693 og har bestått av innsamling av hageavfall og 
juletrær, juletretenning, Vel-nytt, vedlikehold og drift av Velhuset, 
lønnskostnader, styrehonorar, honorar til regnskapsfører og andre mindre 
kostnader. 
 
Regnskapet vil bli revidert av Jacob Berger. 
 
Årsregnskap er vedlagt og revisjonsberetning vil bli presentert på Årsmøtet. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsregnskap 2021. 
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4. BUDSJETT 2022 
 
Eiksmarka Vel har ved utgangen av 2020 bankinnskudd på totalt NOK 906 126 
vs. NOK 846 943 ved utgangen av 2020 (ref. kommentarer til Årsregnskap 
2021).   
 
Inntektene er budsjettert med NOK 791 000 hvilket forutsetter at: 
1. Antall medlemmer er 1650 og kontingenten er kr. 390. 
2. Leieinntektene kommer tilbake til nivået før pandemien. 
3. Reglene for mva. kompensasjon er som tidligere år. 
 
Utgiftene (driftskostnader + lønnskostnader + annen driftskostnad) er 
budsjettert med NOK 996 725 vs. NOK 755 693 i 2021. Det er ingen 
avskrivninger i 2022. Grunnet utsettelse fra 2021 er kostnadene forbundet med 
flytting av Nei-støtten økt fra kr. 95 000 (budsjett 2021) til kr. 105 000 
(prisstigning).  Engangskostnader forbundet med flyttingen samt reparasjon av 
bryggen i Østernvann og juletrebelysningen beløper seg til totalt NOK 138 000. 
Årsresultatet er budsjettert til minus NOK 186 725 vs. årsregnskapet i 2021 på 
pluss NOK 46 882 (ref. kommentar til årsregnskap 2021). 
 
Dersom Årsmøtet 2022 godkjenner en økning av kontingenten fra NOK 390 til 
NOK 440, vil det budsjetterte årsresultatet reduseres til ca. minus NOK 105 000.   
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet tar Budsjett 2022 til orientering. 
 
 
5. BEHANDLING AV FORSLAG 
5.1 Medlemskontingent 
Styret i Eiksmarka Vel satte opp kontingenten i sist Årsmøte 2021 fra NOK 350 til 
NOK 390. Det var første gang på 5 år. Dessverre ser vi et behov for å øke 
kontingenten ytterligere til NOK 440. dette begrunnes med:  

- Strømutgiftene er betydelig dyrere enn ventet 
- Håndverkertjenester har økt kraftig i pris 
- Fiber og internett er blitt dyrere 
- Prisøkning på innsamling av hageavfall pga. betydelige større mengder 

enn tidligere hentes. 
- Vi sliter med å få inn kontingenten (vi mangler 128 innbetalinger). Det 

innført inkasso. 
- Flytting av NEI støtten er dyrere enn ventet 
- Vi trenger flere advokattjenester i våre byggesaker og tolkninger av 

vedtekter med mer 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner en økning av kontingenten fra  
NOK 390 til NOK 440. 
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6. VALG 

Følgende er foreslått til nytt styre for 2022/2023: 
 
Styreleder Marit Kringstad – tar gjenvalg 
Styremedlemmer Hans Henrik Thaulow – ikke på valg 
 Jørgen Andreassen – ikke på valg 
 Ragnhild Sohlberg – tar ikke gjenvalg 
 Christian Svae – stiller til valg for 2 år 

  Morten Talseth Solnørdal – stiller til valg for 2 år 
  Frantz Leonard Nielsen (NY) – stiller til valg for 2 år 
 
     

Varamedlemmer  Niels Jacob Harbitz, stiller til valg for 1 år  
 Edvard Lamo, stiller til valg for 1 år 
 Peik Nordberg, stiller ikke til valg 
 Espen Pedersen (NY), stiller til valg for 1 år 

 
Revisor  Jacob Berger, stiller til valg for 1 år 
 
Valgkomité  Styret 
 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til nye 
styremedlemmer. 
 
 

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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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 30. mars 2022 kl.20:00. 
 
 
Navn: 
____________________________________________________________________ 
 
 
Adresse: 
__________________________________________________________________ 
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FULLMAKT 
 
Ved årsmøte i Eiksmarka Vel 2022 

 
 
Merk! 
Denne fullmaktseddel utfylles på forhånd, medbringes og leveres ved Eiksmarka Vels ordinære 
årsmøte 30. mars 2022 kl.20.00. For å bli godkjent må både fullmakts mottakers og givers 
navn og adresse være påført. 
 
 
Jeg gir herved: 
 
Navn (fullmakts mottaker): 
_________________________________________________________ 
 
 
Adresse: 
________________________________________________________________________ 
 
fullmakt til å stemme på mine vegne på Eiksmarka Vels ordinære årsmøte onsdag 30. mars 
2022 
 
 
Sted: _______________________den, __________________________2022 
 
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 30. mars 2022 kl. !8:30. 
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  

30. mars 2022 
 

 
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 2022 i Eiksmarka tomtesameie. 
 
Dato: _________ 
 
Signatur: ________________________________
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Regnskap Eiksmarka Vel
2021 2020

01.01.-31.12 01.01.-31.12

Driftsinntekter
 Mottatt mva kompensasjon 48 807 10 757
 Leieinntekter 89 303 70 250
 Vel kontingent            644 950 592 550
Sum driftsinntekter 783 060 673 557

Driftskostnader/varekjøp:
 Hageavfallinnsamling renov 135 911 129 485
 Juletreinnhenting renova 25 461 13 125
 Støtte 17 mai/andre arr. 0 17 290
 Vel nytt                  126 360 90 832
 Porto ( vel nytt etc) 28 708 22 285
 Medlemskap 10 605 10 605
 Strøm velhus              37 386 24 093
 Renovasjon velhus 0 11 819
 Telefoni,nett 7 504 10 386
 Forsikringer 3 269 3 207
 Diverse kjøp              81 034 50 308
Sum varekostnader 456 238 383 435

Lønnskostnader
 Lønnskostnader 69 300 75 250
 Feriepenger               7 069 7 675
Styrehonorarer 95 000 80 000
 Arbeidsgiveravgift 9 771 9 230
 Arb.giv.avgift på feriepen 997 1 082
 Sos. utgifter og andre personalkostnader 0 0
Sum lønnskostnader 182 137 173 237

 Avskrivninger 0 51 184
Sum avskriving på varige driftsmidler mm. 0 51 184

Annen driftskostnad
 Revisjonshonorar 0 6 250
 Regnskap, fakturering, medlemsoppfølging 85 349 83 848
 Konsulenthonorarer 2 397 16 700
Avsetning tap på Vel-kontingenter ikke betalt 20 000 25 840
 Andre driftskostnader 9 573 10 403
Sum annen driftskostnad 117 319 143 041

Sum driftskostnader 755 694 750 897

Driftsresultat 27 366 -77 340

 Renteinntekt, andre fiansinntekter 3 214 4 291
 Andre finanskostnader 3 699 4 076
Årsresultat 26 881 -77 125

Overføringer
Overført til / fra (-) annen egenkapital 26 881 -77 125
Sum overføringer 26 881 -77 125
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Sign. 24. februar 2022 

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

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

  

Balanse Eiksmarka Vel
2021 2020

01.01.-31.12 01.01.-31.12
EIENDELER

Omløpsmidler
 Kundefordringer           55 360 34 590
Avsetning tap på Vel-kontingenter -20 000 0
Sum fordringer 35 360 34 590

 Bank Nordea drift 514 649 554 067
 Bank Nordea kapital 383 623 286 808
 Bank Nordea skattetrekk 7 854 6 068
Sum omløpsmidler 906 126 846 943

Sum eiendeler 941 486 881 533

GJELD OG EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital
 Annen egenkapital         882 459 855 578
Sum egenkapital 882 459 855 578

Kortsiktig gjeld
 Leverandørgjeld           34 207 9 643
 Forskuddstrekk lønn       6 903 5 117
 Arbeidsgiveravgift lønn   4 060 2 438
 Skyldig arb.avg. av feriepenger 997 1 082
 Påløpt ferielønn 7 069 7 675
 Annen kortsiktig gjeld    5 791 0
Sum kortsiktig gjeld 59 027 25 955

Sum gjeld 59 027 25 955

Sum egenkapitak og gjeld 941 486 881 533
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Budsjett Eiksmarka Vel 2022 

  

Budsjett 2022 Regnskap 2021
Driftsinntekter
Salgsinntekt mva fri 3 000                              4 303                             
Mottatt mva kompensasjon 18 000                            48 807                           
Leieinntekter 120 000                         85 000                           
Vel kontingent 650 000                         658 200                         
Driftsinntekter 791 000                         796 310                         
Velkotingent tidligere år refundert 13 250                           
Sum driftsinntekter 811 000                         783 060                         

Driftskostnader
Flytting av Nei-støtten 105 000                         -                                  
Bryggen Østernvann 18 000                            -                                  
Reparasjon av juletrebelysning 15 000                            -                                  
Hageavfallinnsamling renov. 140 000                         135 911                         
Juletretenning 25 000                            25 461                           
Juletreinnsamling renova. 11 000                            -                                  
Støtte 17.mai 15 000                            -                                  
Vel-nytt 125 000                         126 360                         
Porto (Vel-Nytt etc) 30 000                            28 708                           
Bærum velforening 21 000                            4 980                             
Medlemskap VFO 5 625                              5 625                             
Strøm Velhus 35 000                            37 386                           
Renhold/Renovasjon Velhus 10 000                            -                                  
Arrangementstøtte 15 000                            -                                  
Telefoni, nett 10 000                            7 504                             
Forsikringer 3 500                              3 269                             
Diverse kjøp 50 000                            81 034                           
Sum driftskostnader 634 125                         456 237                         

Lønnskostnad
Lønnskostnader 75 000                            69 300                           
Styrehonorar skattepliktig (>kr. 10 000) -                                  40 000                           
Feriepenger 8 000                              7 069                             
Arbeidsgiveravgift 11 000                            9 771                             
Arb.giv.avgift på feriepenger 1 100                              997                                 
Styrehonorar 95 000                            55 000                           
Sos.utgifter og andre personalkostnader -                                  -                                  
Sum lønnskostnad 190 100                         182 137                         

Avskrivninger -                                  -                                  
Sum avskrivninger på varige driftsmidler m.m. -                                  -                                  

Annen driftskostnad
Revisjonshonorar 12 500                            -                                  
Regnskap, fakturering, medlemsoppfølging 85 000                            85 349                           
Konsulenthonorarer 65 000                            2 397                             
Andre driftskostnader 10 000                            9 573                             
Sum annen driftskostnad 172 500                         97 319                           

Sum driftskostnader inkl. avskrivininger 996 725                         735 693                         

Driftsresultat 185 725-                         47 367                           

Renteinntekt, andre finansinntekter 3 000                              3 214                             
Andre finanskostnader 4 000                              3 699                             

Årsresultat 186 725-                         46 882                           
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VEDTEKTER 
av 26. november 1980, med endringer av 9. februar 1983, av 18. mars 2002, av 27. 
mars 2019 og av 29. september 2021. 
 
§ 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. 
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Vellet forpliktes av styreleder og nestleder i fellesskap, eventuelt av styreleder eller 
nestleder sammen med ett av de øvrige styremedlemmer. Styret kan ikke oppta lån eller 
inngå avtaler om større økonomiske forpliktelser for vellet uten etter vedtak på årsmøtet. 
Vellets representant i Bærum Velforbund utpekes av og blant styrets medlemmer. 
 
§ 5 - Årsmøter 
Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utløpet 
av  
1. kvartal. Innkalling til årsmøtet sendes alle medlemmer senest 14 dager før årsmøtet 
sammen med styrets beretning, forslag til dagsorden og innkomne forslag. 
Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst 1/20 av medlemmene skriftlig 
forlanger dette. Innkalling må skje på samme måte som for ordinære årsmøter, 
innkalling må angi de saker som ønskes behandlet. 
Andre saker enn dem som er nevnt i innkalling eller dagsorden og som et medlem ønsker 
drøftet på årsmøtet, må være styret i hende minst 1 uke før møtedagen. Årsmøtet skal 
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, 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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INNKALLING TIL EIKSMARKA TOMTESAMEIETS ÅRSMØTE 
2022 

Årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie 2022 

Styret i Eiksmarka tomtesameie innkaller herved til det 18. ordinære årsmøte,  
Onsdag 30 mars 2022 kl. 18:30 

 
 

KUNNGJØRINGER 
 

Årsmøte Eiksmarka Tomtesameie 
              

Det avholdes ordinært årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie 
Onsdag 30 mars 2022 kl. 18:30  

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

senest innen søndag 23 januar 2022. 
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 2022 
 
 
Deltakere, møterett 
Hver sameier, definert ved gårds- og bruksnummer, der det ble betalt tillegg i tomteprisen for andel i 
friarealer, kan møte med 1 – én – representant. Revisor har rett til å være til stede og har rett til å uttale 
seg. En sameier kan bare møte med fullmakter for eierandeler tilsvarende et areal begrenset oppad til 5 
mål. Det skal i tilfelle fremlegges skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde 
førstkommende årsmøte, med mindre det fremkommer av fullmakten at annet er ment. Fullmakten kan 
når som helst tilbakekalles. 
 
OBS! Alle deltakere må medbringe sin eiendoms gårds- og bruksnummer. 
Se skjemaer nedenfor. (eller annet sted i Vel-nytt for utklipping) 
 
 
1.  Dagsorden 
 

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

2. Styrets årsmelding for 2021 
 

3. Årsregnskap 2021 og revisjonsberetning 
 

4. Fastsette styrets honorar. Styrets innstilling er å beholde satsene. Se budsjett.  
 

5. Budsjett 2022 
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6. Saker til behandling. 

 
Ingen innkommet ved fristens utløp 23 januar 2022. 
Styret fremlegger sak for plassering av NEI-støtten. 
 

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 5 ordinære styremøter og hatt epost- og telefonkontakt og befaringer og møter på 
dagtid. 
 
Det er nær kontakt og samarbeid med styret i Eiksmarka Vel i form av telefonkontakt, epost og 
enkelte møter.  
 
Saker som har vært behandlet 

   
a) Henvendelser 

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

b) 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. 
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c) 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 er ennå ikke endelig vedtatt og ligger hos kommunen for behandling. 
Men planen følges for områder som Tomtesameie har ansvar for. 
 

d) 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 stedsvarig bruksrett av 
bygningen og tomten. Det er primo februar 2022 ikke inngått revidert avtale med 
kommunen, men dialogen er tatt opp igjen.  
 

e) Utbygging Bekkegrenda/Niels Leuchs vei. 
Representanter fra styret i tomtesameiet har deltatt i vellets byggekomite.  Denne har jobbet 
målrettet mot planutvalg og kommuneadministrasjon for at det skal utarbeides en helhetlig 
plan for området. Det foreligger ikke noen 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. 
Pr. primo februar 2022 er reguleringsplanen ikke godkjent. 
 

f) Advokatbistand 
Det har i 2021 vært behov for juridisk råd og bistand i forbindelse med saker som 
utfordrer vedtektene samt fremtidig bruk av velhuset og reguleringsplan. 
 

g) 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. Etter årsmøte 2021 
foreslår styret ytterligere 2 alternativer innenfor Tomtesameiets grunn som vil bli 
forelagt vellet og legges frem til avstemning på Tomtesameiets årsmøte 2022. 
 

 
3.  Årsregnskap og revisjonsberetning for 2021 
Årsregnskap og revisjonsberetning er ikke klar til trykk i Vel-nytt. Blir fremlagt på årsmøtet. 
 
Styret ber om at det meddeles ansvarsfrihet. 
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4. og 5. Budsjett 2022 
 
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. á 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,- 
Juridisk og faglig bistand     kr. 60.000,- 
 
Sum utgifter     kr. 313.000,-  
 
Inntekter: 
Leieinntekter 2022     kr. 215.000,- 
Renteinntekter     kr   4.500,-  
 
Sum inntekter     kr. 219.500,- 
 
Budsjettert resultat 2022 (Underskudd)   kr. -93.500,-   
 
 
6. Saker til behandling 
 
Sak1 : Plassering av NEI-støtten 
Styret foreslår 3 alternative for plassering av NEI-støtten. Se skisse og styrets anbefaling. 
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Det er lagt frem 3 forslag til plassering av NEI-støtten på Tomtesameiets grunn. Disse er basert på 
forslag fra beboere. 
Forskjellige plasseringer er beskrevet i Vel-nytt 3-2020 og hovedpunktene gjengis her: 

• Verdig plassering uten trafikkstøy og andre forstyrrende elementer. 
• Plass for korps og publikum ved markeringer. 
• Gode solforhold. 

 Styrets innstilling er plassering A vist på skissen ovenfor. 
 
7. Valg 
 
Følgende er foreslått til nytt styre for perioden 2022: 
Styreleder 
Iver Skrefsrud stiller til valg for 1 år i 2022 
 
Styremedlemmer 
Hans Henrik Thaulow. Styremedlem. Valgt for 2 år i 2021.  Ikke på valg. 
Dagrun Vaagland. Styremedlem. Valgt for 2 år i 2021. Ikke på valg  
Hans Christian Hanestad. Styremedlem. Valgt for to år i 2021. Ikke på valg 
 
Harald Moe. Stiller til valg som varamedlem 
Tommy Molvær stiller til valg som styremedlem. 
 
 
Valgkomité 
Styret, dersom ingen melder seg. 
 
Revisor 
Jacob Berger, stiller til gjenvalg 
  
 
8. Eventuelt 
 
  
 
 

Vi ønsker velkommen! 
Styret 

Navneseddel og fullmaktseddel  (kan være plassert på annet sted i Vel-nytt) 
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VÅRRYDDEAKSJONEN – INNSAMLING AV HAGEAVFALL 
 

INNSAMLINGEN AV HAGEAVFALL STARTER FRA OG MED ONSDAG 27. 
APRIL TIL OG MED FREDAG 13. MAI 2022 

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 
torsdag 12. mai kl. 21:00. 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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VEL-NYTT – LESES PAPIRUTGAVEN? 
Av Hans Henrik Thaulow  

Vel-Nytt kommer ut 3 ganger i året 
og er Vellets viktigste informasjons-
organ. 

Men, i år 2022 hvor det aller meste 
kommuniseres digitalt; leses det?  

Formålet med foreningen er å ivareta 
medlemmenes og velområdets 
interesser, (ca. 1600 medlemmer og 
ca. 250 mål friområde), gjennomføre 
tiltak og representere beboerne utad. 

Bidrar Vel-nytt til dette?  

I de neste utgavene av Vel-nytt har 
vi planlagt å spørre noen medlemmer 
av Vellet om dette. 

Den første vi spør er Andreas 
Løyning som bor i Konglefaret 32. 

 

Spørsmål 1 
Du har tidligere fortalt meg at du 
leser nesten alt digitalt (PC, Mobil, 
Nettbrett o.a.).  Hva med Vel-nytt? 
Det gis jo ut på papir. 

Svar: 
Vel-nytt finnes jo ikke digitalt*, og 
selv om det var mulig, tror jeg 
faktisk at jeg ville lest papirutgaven. 
I over 10 år har jeg konsekvent 
håndtert alt arbeid digitalt. Det har 
vært et viktig prinsipp. Fordelen er at 
man slipper å dra med seg papir 
overalt - alt ligger på nettet. 
Miljøvennlig er det også - etter at vi 
begynte å abonnere på avisene 
digitalt så har vi kuttet papir-
forbruket betydelig. Dermed blir Vel-

nytt det eneste tidsskriftet som 
kommer inn i huset og paradoksalt 
nok, leder det til at det faktisk blir 
lest. Det er veldig lett å plukke opp 
når det ligger på stuebordet. 

 

Spørsmål 2 
Bør Vel-nytt fortsette kun på papir, 
eller også digitalt?" 

Jeg synes jo at Eiksmarka Vel også 
har godt av å fornye seg og bør 
komme i digital form - enten som et 
nyhetsbrev pr mail, eller på egen 
web-side eventuelt Facebook. Det vil 
jo være økonomiske fordeler også 
ettersom det er lettere å oppdatere 
med nye saker og oppdatere 
medlemmene på saker fortløpende - 
det er jo kostnader forbundet med å 
trykke opp og distribuere bladet. Nå 
er det jo allerede en Facebook-
gruppe for Eiksmarka Vel og jeg leser 
ofte det som blir lagt ut der.  

 

Spørsmål 3 
Vellets formål er skissert ovenfor - 
bidrar Vel-nytt til dette? 

Ja, det vil jeg si - her er styrets 
beretning, og referat fra styremøtene 
og alle saker som blir behandlet. 
Dette i tillegg til morsomme artikler 
fra nærmiljøet. Jeg tror det er viktig 
å opplyse om arbeidet som 
Eiksmarka Vel gjør, men også 
arbeidet til Eiksmarka Tomtesameie. 
Det er ikke alle som kjenner til rollen 
til Tomtesameie og betydningen av 
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fellesarealene. Tilflyttere til 
Eiksmarka tror jeg vil ha glede av å 
få informasjon om dette. 

 

Spørsmål 4 
Savner du noe i Vel - Nytt? 

Det bor mange» «kjente» personer 
på Eiksmarka. Kanskje et 
portrettintervju er en idé? Fo øvrig 
viser jeg til svaret mitt på spørsmål 3 
ovenfor når det gjelder 
Tomtesameiet 

 

Takk for samtalen! 

 

* Vel-nytt finnes ikke i digitalt format, men blir lagt ut som PDF fil i hjemmesiden 
(red.anm.). 
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HVA SKJER FREMOVER? 
 
 

• Årsmøte i Eiksmarka Vel og Eiksmarka Tomtesameie 30. mars 2022 
 

• Vårryddeaksjonen 27. april - 13. mai 2022 
 

• 17. mai på Eiksmarka skole* 
 

• Vel-Nytt 3/2022 juni 2022* 
 

• Innbetaling av årskontingent på noen få hundrelapper (390 kr) som går til mye 
bra for felleskapet. Juni 2022 
 

• HEI festivalen august 2022* 
 

• Vel-nytt 3/2022 november 2022 
 

• Julegrantenning 27. november 2022* 
 

• Juletreinnsamling januar 2023 
 

• Vel-Nytt 1/2022 februar 2023 
 

* Forbehold – Covid-19 tiltak 

 

 

STYRET I EIKSMARKA VEL SØKER RESURSEPERSONER  

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

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

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

Styret tar imot forslag på navn. Ta kontakt på epost post@eiksmarkavel.no. 
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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 egner seg til fest, konfirmasjon, dåp og andre lignende arrangementer. 
Lokalet skal pusses opp og inntil da vil den fremstå noe slitent, men fortsatt koselig. 
 
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 2022/2023 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 

 

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 500 per år 
   Støttemedlem kr 400 per år 
   Husstandsmedlem kr 100 per år 
 

Kontakt  

Leder: Jorunn Bakken Christensen 

Mobil: 98 23 90 20 

E-post: joruchri@online.no 

Facebook: www.facebook.com/eiksmarkasanitetsforening 
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MELDING OM FLYTTING OG MEDLEMSKAP 
 
NB! Viktig at styret får beskjed om flytting da vi ikke får flyttemeldinger og heller ikke 
har tilgang til folkeregisteret.  

 
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: «Vel-nytt» av Karina Langseth 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: «Vel-nytt» av Karina Langseth 

 

 

 


