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4.Årsmelding 
 
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 
Leder Christine Holmen 
Nestleder Bendiks Vik 
Sekretær Åshild Jørgensen 
Kasserer Astrid Lillebo 
Grendehusansvarlig Remi Bjerknes 
Varamedlem Arvid Heiene 
 

Generelt 
Vi har i 2014 hatt et tett samarbeid med Velforeningenes fellesorganisasjon. Skillebekkvel 
har vært medlem av VFO de siste årene. I løpet av året har vi bidratt med hjelp til 
markedsføring i sosiale medier og medieplanlegging. Kontakten med VFO gjør at vi får 
muligheten til å følge med på hva som skjer i andre velforeninger utenfor Skillebekk. 
 
Er du en av de som opplever å ha dårlig mobildekning der du bor? Bendiks jobber tett med 
Telenor for å gjøre noe med dette. Dette vil gi bedre mobildekning til øvre Skillebekk og 
Holumskog. Prosjektet er i gang hos Telenor og vi vil bli kontaktet når de er klare. 
Utbedringen håper vi blir til sommeren. 

 
Dugnad 
I år har vi hatt flere dugnader i løpet av året. På årets vårdugnad jobbet «gutta på toppen» 
med rydding og utbedring av naturstien rundt Svarttjern. Om du ikke har gått rundt vannet i 
det siste, bør du ta turen så fort snøen er borte. Beboerne på Skillebekk er gode på 
vårdugnader. Styret og Kommunen samlet inn mange søplesekker. De ble i tillegg samlet 
sammen en gjeng som ryddet godt opp i Stikkveien. Om du ønsker at det skal gjøres noe i 
din vei, er det bare å samle sammen naboene og foreslå til styret at vi fokuserer på deres 
område.  
 
I forbindelse med etablering av ny trapp inviterte vi til en ekstra høstdugnad. I øs pøs 
regnvær var vi en god gjeng som ryddet og opparbeidet området til trappen. I desember 
ble ny trapp montert mellom Tjernslia og Holumbakken. Trappen kan fint brukes slik den 
står i dag, men prosjektet fullføres til våren, da det er noen småting som gjenstår. Det er 
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en solig ståltrapp som er montert, vi håper beboerne vil ha stor glede av denne trappen i 
mange år fremover. 
 
Sammen med styret til Holumskog møtte vi opp til felles dugnad på Grendehuset. Vi gikk 
gjennom utleieutstyr og ryddet hele 2.etg. Restene etter internettkafeen er nå borte og det 
går fint an å bruke 2. etg til møter eller ved utleie. 
 
Til slutt må den store snegledugnaden nevnes. Vi investerte i Nemaslug til alle beboerne 
på Skillebekk. Systematisk jobbet vi oss gjennom adresse for adresse. Takket være hjelp 
fra, Senior 60+ gruppa og andre engasjerte snegleforkjempere, nådde vi frem til mange i 
løpet av noen uker. Tilbakemeldingene vi fikk var at det var betydelig mindre snegler i år 
enn tidligere. Aldri før har et prosjekt engasjert så mange på Skillebekk som denne 
snegleaksjonen. Det liker vi i styret veldig godt. 

 
Nærmiljøet vårt 
Vi i styret oppfordrer den yngre garde og gjerne de med små barn til å delta mer på styrets 
aktiviteter. Det er hyggelig å møte naboer og være med på dugnad. Om du ikke har 
mulighet til å jobbe, er det å være sosial like viktig. På Skillebekk er det lange tradisjoner 
for dugnad og godt velarbeid. Det er viktig at yngre generasjoner kommer mer på banen 
og bringer dette videre.  
 
Vi planlegger høstfest i 2015. Her håper vi nye og gamle travere blir med. Nyinnflyttede 
hører stadig vekk om hvor hyggelig det var med fester her i gamledager. Det håper vi å 
gjenskape i 2015. Følg med på Facebookgruppen vår, Twitter eller hjemmesiden for mer 
info i tiden fremover. 
 
Til info:  

- Styret har valgt å si opp søppelkassen i Tjernslia av økonomiske grunner. Vi er i 
dialog med kommunen om andre løsninger. 

- Prosjektet nederst i Gamle Trondheimsvei, ved innkjøring fra motorveien, er 
planlagt ferdig i mai 2015. Det er Oslo Kommune som bygger en ny vannpumpe. 

- Vi har bestilt ny redningsbøye til Svarttjern. Denne blir hengt opp til våren. 
 
Kontakt med Holumskog Vel 
Det har blitt flere møter i 2014 enn tidligere. Nettopp fordi det har vært en del ting å ta tak i 
rundt Grendehuset og Solstua BHG. Dette har vært en prosess som har pågått de siste to 
årene og vi mener nå å se resultatene av jobben vi har gjort. 
 
Vi har endret selskapsform for Solstua barnehage og Grendehuset. 

 
Solstua barnehage er nå Solstua barnehage AS.  Endring av selskapsform var nødvendig 
for at barnehagen fortsatt kunne få momskompensasjon. Overdragelse av firmaet til AS er 
pr den 15.09.2014. Barnehagen vil utover dette ikke ha endret styreform. Monica Dølven 
vil fortsatt være daglig leder i barnehagen og den eies av Holum Skog Velforening og 
Skillebekk Vel med like andeler (som tidligere). 
Grendehuset har fått ny selskapsform. Holum Skog Grendehus forening er stiftet 
13.10.2014 og registrert i enhetsregisteret. Dette var en nødvendighet for at Grendehuset 
kunne få tildelt et organisasjons nummer. 

  
Grendehuset vil utover dette ikke ha endret styreform. Det er Holum Skog Velforening og 
Skillebekk Vel som eier og driver Grendehuset. Det har vært nødvendig for Grendehuset å 
få et organisasjonsnummer. Frem til nå har vi ikke hatt tilgang til disponible midler og 
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bankkonto. Denne prosessen har vært veldig lang og vi i eierstyret er veldig fornøyde med 
å ha slike viktige ting i orden. Regnskapet er det seneste året profesjonalisert hos 
regnskapsfører. 
 
I sommer ønsket Line Kvalnes å si fra seg uteleieansvaret. Vi i eierstyret vil benytte 
anledningen til å takke for den lange og trofaste jobben Line har gjort på Grendehuset. 
Dersom du ønsker å leie Grendehuset til møter, bursdag, dåp, konfirmasjon eller fest 
sender du en mail til grendehuset.utleie@gmail.com eller går inn på våre hjemmesider på 
www.skillebekkvel.no Her har du mulighet til å planlegge tid og dato ved å sjekke vår 
utleiekalender. 
 
Eierstyret har i år investert i TV-skjerm. Det er nå mulig å holde presentasjoner og vise 
film/TV når du leier Grendehuset. Vi testet disse mulighetene under fotball-VM. Beboere 
tok turen ned og så fotball i hyggelig lag. Vi håper å gjøre mer av dette fremover. Si fra om 
du ønsker å dra i gang/invitere naboer til felles TV-titting. 
 
Det elektriske anlegget på Grendehuset behøver en oppgradering. Vi er i gang med 
utredning av det elektriske anlegget. 
 
Julegrantenningen var virkelig vakker i år. Vaktmester Ole Petter med hjelpere har byttet 
ut juletrelyset i det store juletreet vårt. Dessverre så rakk vi ikke å ordne lyset i ballbingen 
før snøen kom. Flere av lampene er defekte og vil bli byttet ut, så fort det er mulig å 
komme til stolpene med lift. 
 
Julegrantenningen 
Ble i år arrangert av Holumsskogen Vel. Nissekorpset spilte julesanger og styret serverte 
pepperkaker og gløgg. 
 
Senior 60+ 
I år er vi stolte av å si at samarbeidet med seniorgruppen fungerer tilfredsstillende. 
Gruppen er ivrige brukere av Grendehuset. Nytt i år er at de selv booker tid, sted, vask og 
det som behøves ved utleie. Etter en aktivitet sendes bilder til styret, som så ordner med å 
legge de ut på hjemmesiden. Er du nysgjerrig på hva de finner på i løpet av året, vil jeg 
anbefale å besøke deres side på www.skillebekkvel.no . Selv om de er en god gjeng er det 
alltids plass til flere. Vi har derfor samarbeidet om å lage en brosjyre, som seniorgruppa vil 
bruke for å rekruttere nye medlemmer. Flere fra gruppen har også blitt medlem av gruppen 
vår på Facebook. Vi er stolte av å ha en så engasjert, sprek og oppdatert gjeng i vårt 
nærmiljø.  
 
Medlemstall 
Styret hadde et mål om å få 150 betalende medlemmer i 2014. Av ca. 200 potensielle 
medlemmer endte vi på, 125 betalende medlemmer pr. 01.02.2015. Vi er glade for 
økningen, men ser at med lav kontingent og få betalende medlemmer, setter dette 
begrensninger i budsjettet vårt i forhold til å gjøre positive ting for nærmiljøet vårt. 
 
Skillebekk, 04. mars 2015 
Styret i Skillebekk Vel 
 
 
 
 

mailto:grendehuset.utleie@gmail.com
http://www.skillebekkvel.no/
http://www.skillebekkvel.no/
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5. Skillebekk Vel – Resultat 2014 og budsjett 2015 
 
 

Resultatregnskap, Skillebekk Vel 2014

Tekst 2014 2013 Budsjett 2014 Diff. R/B Avvik % Budsjett 2015
Inntekter

Medlemskontigenter Note 1 25 000 23 400 30 000 -5 000 -17 % 39 000

Renteinntekt DnB 23 438 26 805 27 000 -3 562 -13 % 21 000

Diverse inntekter Note 2 3 203 4 448 0 3 203 --- 3 000

Sum inntekter 51 641 54 653 57 000 -5 359 -9 % 63 000

Kostnader

Tilskudd arrangementer Note 3 5 000 5 000 10 000 -5 000 -50 % 10 000

Vel arrangementer Note 4 993 11 293 5 000 -4 007 -80 % 5 000

Dugnader Note 5 14 367 5 985 10 000 4 367 44 % 10 000

Opprydning/vedlikehold i nærområdet Note 6 5 000 342 10 000 -5 000 -50 % 10 000

Prosjekter Note 7 117 666 4 337 125 000 -7 334 -6 % 15 000

Til styrets disposisjon Note 8 4 026 1 339 3 000 1 026 34 % 3 000

Utgifter til nettsiden 235 235 250 -15 -6 % 600

Kontingent Velforbundet 1 324 1 118 1 500 -176 -12 % 1 500

Kommunale avgifter 3 132 2 754 2 800 332 12 % 3 000

Vekking i gatene 17. mai 2 500 2 500 2 500 0 0 % 2 500

Avgift grunneier Svarttjern Note 9 0 0 0 0 0 %

Sum kostnader 154 243 34 902 170 050 -15 807 -9 % 60 600

Resultat -102 602 19 751 -113 050 10 448 -9 % 2 400

Disponering av resultat Note 10

20% renteinntekter til resvervefond 4 097 3 932

Overført disposisjonsfond -106 699 15 819

Sum disponert -102 602 19 751  
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Noter, Skillebekk Vel 2014 Note 8 - styrets disposisjon

Gebyrer bank 794

Note 1 - Medlemskontigenter stk Faktura - Giro-årsmøte - blekk 1 652

Budsjett (200,-) 150 30 000 Styremiddag 1 580

Virkelig  (200,-) 125 25 000 Sum 4 026

Budsjett for 2015 (300,-) 130 39 000 Budsjett for 2015

Diverse Sum 3 000

Note 2 - Diverse inntekter

Refundert MVA 3 203 Note 9 - avgift Svarttjern 0

Avgift til grunneier for området på øst-

siden av Svarttjern ble betalt i 2009 og 

Note 3 - Tilskudd gjelder for 10 år. Neste forfall, 2019.

60+ 5 000

Sum 5 000

Note 10 - Disponering av resultat

Budsjett for 2015 Årsresultat -102 602

60+ 5 000 Innestående saldo på høyrentekonto 820 025

andre 5 000 Reservefonds andel av høyrentekto. 87 % 717 019

Sum 10 000 Renteinntekt totalt på høyrentekonto 23 429

Renteinntekt som gjelder reservefond 20 486

20% renteinntekter legges til resvervefond 4 097

Note 4 - Arrangementer

Julegrantenning 1. advent, bervertning 993 Overføres til disposisjonsfond -106 699

Sum 993

Note 11 - Utestående fordringer

Budsjett for 2015 Fra 2013 3 776

0 TV- Solstua 25 204

Annet 5 000 Medlemskontigenter for 2014, bet i 2015 1 000

Sum 5 000 Sum 29 980

Note 5 - Dugnader Note 12 - Anleggsmidler

Vår dugnad inkl leie av containere Skillebekk Vel eier 50% av Grendehuset. 950 000

til beboerenes disposisjon og snegeaksjon 14 367 Det er denne verdien som står oppført i

regnskapet. Eiendommen avskrives ikke

i regnskapet, kun i Grendehusets regnskap.

Sum 14 367

Innskudd i Grendehuset, 112 480

Budsjett for 2015 skyldes et innskudd i en periode det 

Containere, bevertning Sum 10 000 var dårlig økonomi 

Innskudd i Solstua Barnehage 20 000

Note 6 - Opprydning/vedlikehold i nærområdet står oppført i balansen for å vise vårt 

Plen klipp ballplass 5 000 eierskap til barnehagen.

Sum 5 000 Sum 1 082 480

Budsjett for 2015

Snegle aksjon, nye benker, reparasjoner, plenklipp Sum 10 000 Note 13 - Kortsiktig gjeld

0

Sum 0

Note 7 - Prosjekter

Ny trapp fra Tjernslia til Holumbakken 113062,5

Høstdugnad rydding før trapp 4603 Note 14 - Egenkapital

Sum 117665,5 Bunden EK, anleggsmidler 1 082 480

Budsjett for 2015 Reservefond, bundene milder ihht vedtekene 717 019

Prosjekter nærområdet 15000 + Årets disponering 4 097 721 116

Sum 15000

Disponeringsfond, frie midler 266 105

+ Årets disponering -106 699 159 405

Sum 1 963 001  
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Balanse, Skillebekk Vel 2014

BALANSE 31. DESEMBER 2014 2013 Endring

EIENDELER

OMLØPSMIDLER

DnB, brukskto. 15 516 8 702 6 814

DnB, høyrentekto. 820 025 972 159 -152 133

Utestående fordringer Note 11 29 980 5 576 24 404

Sum omløpsmidler 865 521 986 437 -120 915

ANLEGGSMIDLER Note 12

Holumskog Grendehus 950 000 950 000 0

Innskudd Grendehus 112 480 112 480 0

Innskudd Solstua Barnehage 20 000 5 000 15 000

Sum Anleggsmidler 1 082 480 1 067 480 15 000

SUM EIENDELER 1 948 001 2 053 917 -105 915

GJELD OG EGENKAPITAL

Kortsiktig gjeld Note 13 0 3 313 -3 313

Sum Kortsiktig Gjeld 0 3 313 -3 313

EGENKAPITAL Note 14

Bunden Egenkapital 1 082 480 1 067 480 15 000

Reservefond 721 116 717 019 4 097

Disposisjonsfond 144 405 266 105 -121 699

Sum Egenkapital 1 948 001 2 050 604 -102 602

SUM GJELD OG EGENKAPITAL  1 948 001 2 053 917 -105 915  
 

Regnskapet er revidert, men den endelige meldingen fra revisjonsgruppa blir presentert på 
møtet, da det ikke ble klart i forkant. 
 
Kommentar fra kasserer: 

Blir presentert muntlig på møtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Årsmøtet 2015 

Side 7 av 11 

 

 
6. Solstua Barnehage 

Årsmelding for Solstua Barnehage 2014 
 

Møtevirksomhet 

Eierstyret i Solstua har avholdt 4 møter. 

 

De som sitter i eierstyret er: 

Mariann Våge og Roger Hole fra Holum Skog vel 

Remi Bjerknes og Christine Holmen fra Skillebekk Vel 

 

Solstua Barnehage 

Barnehagen har et netto lekeareal på 130 kvm. 1 avdeling fordelt på 2 grupper; Skogen og Bekken. 

Navnene har sin bakgrunn i at barnehagen tilhører Holum skog og Skillebekk vel. 

I 2014 har det vært 22 hele plasser i barnehagen. 4 barn under 2 år og 18 barn over 3 år. 

 

Solstua en felles overhengende visjon laget i samarbeid med alle barnehagene i Nittedal. Visjonen er: "Med 

skrubbsår på knærne og stjerner i øynene." 

 

I Solstua barnehage skal vi gi barna opplevelser som gir dem stjerner i øynene. Små og store øyeblikk som 

gir glede og følelse av mestring. Barna skal få prøve seg på egne grenser. Noen ganger kan det gi oss 

skrubbsår, men sår gror og det kan gro fort med omsorg og tilstedeværelse fra trygge voksne rundt barnet. 

 

Pedagogiske planer 

I 2014 hadde vi «Snakkepakken» som utgangpunkt og verktøy for de pedagogiske planene for Solstua. Vi 

har jobbet systematisk med utgangspunkt i å bedre språk og språkforståelse. 

Vi har også jobbet med ulike problemstillinger fra barnehagehverdagen rundt temaer som empati, omsorg, 

følelser og respekt. 

I tillegg til tema er vi igjennom de 7 fagområdene i rammeplan for barnehager gjennom hele året. Vi følger 

opp tradisjoner og årstider som en del av dette.  

 

I august 2014 tok vi i mot 8 nye barn i Solstua. Vi tok også imot et barn i desember. 

Aldersinndelte grupper har jobbet med forskjellige temaer, da det i hovedsak er barnegruppa som 

bestemmer hva vi skal settes fokus på. 

Vi har hatt et matematisk opplegg som heter «1,2,3 lek med antall, rom og form» Dette er det skolebarna 

som jobbet med.  De har vært på besøk på skolen og SFO i regi av barnehagen – hvor de har blitt litt kjent 

med det som møter de til høsten i 1. klasse. 

 

Hendelser i 2014 

Det har ikke vært grilling på Soltoppen med barn, foreldre og ansatte, da været ikke var på vår side. 

I desember hadde vi tradisjonen tro – Lucia feiring i bhg. sammen med foreldrene på ettermiddagen. Vi har 

avholdt barnehagens julebord med barna og koste oss med deilig julemat i pent antrekk. 

Nissefest hadde vi også, hvor vi gikk rundt juletreet, spiste julegrøt og sannelig kom også nissen en tur. 

Vi har hatt skidag på Harestua. 

Foreldresamtaler ble avholdt i mars og oktober. 

Vi har også feiret Lucia, bakvendtdag, bamsens dag, karneval, gul dag. Skolebarna hadde en tur til teknisk 

museum og overnattet i barnehagen som har blitt tradisjon for den eldste gruppa. Sommerturen med hele 

gruppa gikk i år til Kongsgården på Bygdøy. 

 

Det har blitt en del rollespill/teater hvor personalet spiller for barna. Både fra hverdagssituasjoner og eventyr. 

Det har blitt tradisjon at personalet spiller «Bygda som glemte at det var Jul» i desember til stor glede for 

barna. 
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Det har vært et begivenhetsrikt år med mange gode opplevelser. 

Vi avsluttet barnehageåret som vi pleier med sommerfest og koldtbord for barn, foreldre og personalet. Da 

var det høytidelig roseoverrekkelse til skolebarna.  

 

Barnehagen har egen hjemmeside hvor virksomhetsplanen ligger. 

 

Personalet 

Pr. 1. januar 2014 

Monica Dølven  Daglig leder/pedagogisk leder  100 % stilling 

Hilde Tessem  Pedagogisk leder    100%  stilling 

Liv Karin Farstad Assistent    100 % stilling  

Irene Spidsberg  Barne og ungdomsarbeider  100%  stilling   

Marianne Krågstad Assistent       80%  stilling 

 

Vår faste vikar Elisabeth Lange har jobbet som assistent ved behov. 

 

Personalet har hatt 1 planleggningsdag felles for hele kommunen ellers har det vært 4 planleggingsdager. 

Personalet i barnehagen har møte på kveldstid en gang i mnd.  

Det er gjennomført medarbeidersamtaler. 

 

Monica Dølven 

Daglig leder 

 

 

Regnskap og budsjett: 

Ligger i sin helhet på hjemmesiden www.skillebekkvel.no/årsmøte2015 

 

Info fra regnskapsfører: 

Vedlagt følger foreløpig resultat- og balanserapport for Solstua Barnehage AS for 2014. Revisor vil ta seg av 

utarbeidelsen av årsregnskapet senere. I forbindelse med stiftelsen av aksjeselskapet ble det satt inn kr. 

30.000 i aksjekapital på en nyopprettet bankkonto. Denne har vi ikke fått ført inn i regnskapet enda da vi 

mangler bilag og kontoutdrag. Dette forventer vi å få på plass raskt. Dette regnskapet er kun foreløpige tall, 

det er ikke behandlet og vedtatt av årsmøtet. 
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8. Senior 60+ 
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9. Saker til årsmøtet 

 
Sak 1 fra beboer: 
Ønske om at oppslagstavlene byttes ut/renoveres i 2015. 

 
 

Sak 2 
Holumskogen Velforening har satt opp sittebenker utvalgte steder i nærmiljøet. Det er ønske om at 

Skillebekk Vel gjør det samme. 

 
Sak 3 
Styret foreslår at medlemskontigenten settes til 300kr.  per år. 

 

§3 KONTINGENT  

Medlemskontingenten fastsettes og vedtas av Årsmøte. Medlemskontingenten gjelder for perioden 

1.4 til 31.3.  

 
 
Sak 4 
Vedtektsendring: 
Fra: §7 …Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må fremsettes skriftlig til styret innen 

1.januar, når det gjelder forslag til endring av vedtekter, innen 1.desember.  

 

Til:… Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må fremsettes skriftlig til styret innen 1.februar, 

når det gjelder forslag til endring av vedtekter, innen 1.januar. 

  
10. Valgkomiteens innstilling for 2015: 

 
Funksjon Valgår Navn Adresse 

Styret:  

Leder 2016 Christine Holmen Gamle Trondheimsvei 35 

Nestleder 2015 Ellen Heier Holumskogen 7 

Kasserer 2016 Astrid Lillebo Gamle Trondheimsvei 54 

Grendehusansvarlig 2015 Bill Søbstad Gamle Trondheimsvei 12 

Sekretær 2015 May Pandit Olsen Stikkveien 10b 

Varamedlem 2015 Arvid Heiene Holumsskogen 17 

Revisjonskomite:  

Medlem 2016 Fredrik Håve Holumbakken 8b 

Medlem 2015 Thilde Dalsmo Gamle Trondheimsvei 42 

    

Valgkomité:  

Medlem 2016 Erik Solberg Holumskogen 27 

Medlem 2015   

Veikomité: Velges ikke av årsmøtet, men det er ønske om nye personer 

  Remi Bjerknes Tjernslia 46 

  Kjell Jemtland Tjernslia 44 

 


