
Styrets beretning for året 2017/2018 
 
 
Målsetning 
Velforeningen er partipolitisk nøytralt og har som formål å: 
● fremme medlemmenes felles interesser i distriktet 
● arrangere tilstelninger og andre sosiale aktiviteter 
● arbeide for et best mulig nærmiljø 
● samarbeide med kommunen om tiltak som tjener områdets beste 
● samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse 
● samarbeide med Holum Skog Vel om driften av Holumskog og Skillebekk Grendehus 
 
Styrets medlemmer 
Leder    Bill Søbstad    Gamle Trondheimsvei 12A 
Nestleder  Lasse Gudmundsen    Tjernslia 31 
Kasserer   John Magne Kalhovde  Tjernslia 45 
Grendehusansvarlig  Bill Søbstad     Gamle  Trondheimsvei 12a 
Sekretær   Kristine Skeie    Gamle Trondheimsvei 48 
Webansvarlig  Anne Grethe Gabrielsen  Tjernslia 45 
Varamedlem  Linda Strand    Tjernslia 2 
 
Revisjonskomité 
Medlem   Stine Rasmussen   Holumbakken 34 
Medlem   Thilde Dalsmo Stray   Gamle Trondheimsvei 42 
Valgkomité 
Medlem   Rune Reinli    Tjernslia 65 
Medlem   Knut Lundby    Gamle Trondheimsvei 29 
Veikomité 
Medlem   Remi Bjerknes   Tjernslia 46 
Medlem   Kjell Jemtland   Tjernslia 44 
Medlem  Leif Olav Alnes   Holumskogen 21 
 

 
 

Styrets arbeid 
Styret har avholdt 7 ordinære styremøter og 2 workshops. Møtene har vært avholdt på 
Grendehuset. Varamedlemmer har møtt i den grad det har vært mulig. Styret har 
gjennomført refleksdag, vårdugnad og snegledugnad, samt arrangert Sankthansfeiring, 
Oktoberfest (ble avlyst pga. få påmeldte) og julegrantenning med en ekte julenisse på 
besøk. Årets prosjekt var en utvidet snegledugnad med tilkjøring av mesk og utdeling av 
nemaslug.  
 
Medlemmer 
Pr. 01.02.2018 hadde vi 135 betalende medlemmer. Det er 22 flere betalende 
medlemmer enn i fjor (2016). Økningen kan skyldes innbetalingsmuligheter via VIPPS, at 
alle medlemmer får giro i postkassen, gjentatte påminnelser via Facebook og purringer 
med giro i postkassen. 
 
Lekeplassene 
Styret vedlikeholder 2 lekeplasser. Det var dugnadsarbeid på begge lekeplassene, bl.a. 
ble det fjernet busker og mindre trær, påfylt ny støtsand, samt sjekk/kontroll av 
lekeapparater og lekehus. 
 



Samarbeid med andre 
Holum skog Velforening/Holumskogen-Skillebekk-Grendehus: Skillebekk Vel har deltatt 
på 6 eierstyremøter. Bill Søbstad fra Skillebekk Vels styre har ledet eierstyret på en 
tilfredsstillende måte. Det har igjen vært fokus på vedlikehold. Ny husleiekontrakt er 
signert med Solstua. Ny utleieansvarlig (Ole Petter Engedal) med arbeidskontrakt er 
signert og iverksatt. 
 
Det har dessverre også i 2017 vært mye frem og tilbake med Telenor for å få opp GSM-
masten for 4G+. Nå er ny avtale signert og Telenor med entreprenør har lovet at utstyret 
skal opp når snøen er borte. Vi håper den skal være på plass i løpet av våren 2018. 
 
Solstua barnehage: 
Thilde Dalsmo Stray og Kjersti Dragland representerer Skillebekk Vel i Solstua Barnehage 
AS pr dato. 
 
Nittedal Nærmiljøforum:  
John Magne Kalhovde fra Skillebekk Vels styre er vår representant i dette forumet og han 
sikret Skillebekk Vel tilgang på Nemaslug og mesk gjennom en felles snegledugnad. Vi 
holder kontakten med Nittedal Nærmiljøforum og deltar på møter fremover, bl.a. for å se 
om det er mulig å få midler til prosjekter i vårt nærmiljø. Kommunen tildeler nemlig 
hvert år 200 000 kroner til ulike nærmiljøprosjekt. Vi venter fortsatt på 2 benker som 
allerede er tildelt Skillebekk Vel. 
 
Senior 60+: 
Vi takker Linda Stand for den flotte innsatsen hun har bidratt med i 2017. Vi har hatt 
stort utbytte av den tette dialogen med vår engasjerte seniorgruppe. Selv om hun kun 
står som vara, så har hun vært på alle styremøtene i Skillebekk Vel og vært engasjert i 
vårt styrearbeid.  
Se egen årsberetning for mer informasjon om hva de har gjort i 2017. 
 
 
AKTIVITETER: 
Sosiale medier 
Skillebekk Vels Facebookgruppe har fått 29 nye medlemmer det siste året, totalt er det 
nå 183 medlemmer. Vi oppfordrer alle til å bruke denne gruppa til å dele både store og 
små hendelser i nærmiljøet vårt. 

Minner også om vår Instagram- og Twitterkonto under «Skillebekkvel» og hjemmesiden 
vår www.skillebekkvel.no. 

Nittedal Nærmiljøforum 
Skillebekk vel har i 2017 vært representert i Nittedal Nærmiljøforum ved John M. 
Kalhovde. Forumet har til hensikt å bygge og bevare interessen for en positiv utvikling i 
lokalsamfunnet, samt fremme identitet, tilhørighet og trivsel. Forumet har status som 
forening og får støtte fra kommunen på tiltak de ønsker å gjennomføre. 

Refleksdag 
I februar/mars ble det arrangert trafikksikkerhetsdag. Takk til sponsorer BDO og Bring.  
 
17. Mai 
Flagget ble heist på Solstua kl 08:00 av styrets leder og som vanlig leide vi inn Veteran 
korps til å spille i Skillebekks gater - til glede for store og små.  
 
 



Vårdugnad 
Dette ble kanskje den seneste vårdugnad i Skillebekk Vels historie. 11 mai var datoen for 
vårdugnaden, men i løpet av natten kom det 15-20 cm snø som gjorde gjennomføringen 
veldig upraktisk. Ny dato for gjennomføring ble 8 juni, som var en snøfri dagJ Den store 
containeren som var leid, ble raskt fylt med hageavfall og mindre trær. Som vanlig ble 
det etter dugnaden servert pølser, drikke og is til barna.  

Takk til alle som bidrar med holde det fint her på Skillebekk! 

Snegledugnad 
Brunsnegleaksjonen i juni vakte stor interesse og all Nemaslug ble hentet i løpet av kort 
tid. Flott innsats av alle og meget bra innsats fra John Magne som stod med mesk til 
langt over knærne og sørget for at Skillebekk Vel fikk tilgang til 1 tonn mesk! 

Stor takk til alle som deltok! 

St.Hansfest 
Årets St.Hansbål ved Svarttjern ble tent under en paraply med en flammebrenner 
håndtert av John Magne. Det ble et flott bål, selv om både været og oppmøte ikke var 
det beste. De heldig som tok på regntøyet og møtte opp til feiringen, ble serverte pølser.  

Oktoberfest 
Årets Oktoberfest måtte dessverre avlyses på grunn av for få påmeldte. Alt var 
tilrettelagt og skjenkebevilgning var på plass, men det var til liten hjelp da medlemmene 
ikke ønsket å engasjere seg.  

Julegrantenning Solstua barnehage 
I år var det Skillebekk Vel som var ansvarlig for tenning av julegranen den 3. desember. 
Mange folk møtte opp og alle fikk servert gløgg og kaker mens korpset spilte julemusikk. 
I år var vi så heldige å få besøk av den ekte Skillebekknissen som delte ut ca 120 
godteposer til barna. En kjempeflott og stemningsfylt kveld på Solstua! 
 
Veikomiteen 
Med Kjell Jemtland i spisen har Veikomiteen for Skillebekk Vel gjort en meget god jobb 
vedr plassering av ny bomring på grensen til Oslo/Akershus. Vi stod lenge i fare for å 
måtte betale for innkjøring til egen kommune. Det ble etter flere leserinnlegg og utallige 
brev til Nittedal Kommune fattet vedtak om at ny bomring på RV4 blir plasser slik at vi 
slipper å betale for innkjøring til Nittedal. Styret takker så mye Kjell Jemtland og 
Veikomiteen for engasjement i denne saken! 
 
Vi har også fått nye gatelys og ny vei i nedre del av Skillebekk. Det er viktig at alle 
medlemmer klager til Nittedal Kommune dersom det er hull eller andre utbedringer som 
må ordnes.  


