Styrets beretning for 2015/2016
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 Holum Skog Grendehus
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Styrets arbeid
Styret har avholdt 10 ordinære styremøter og 5 workshops. Møtene har vært avholdt på
Grendehuset. Varamedlemmer har møtt i den grad det har vært mulig for den enkelte.
Styret har gjennomført 3 dugnader og arrangert julegrantenning. I tillegg har styret ledet
postkasseprosjektet og Telenor/dekningsantenneprosjektet.
Medlemmer
Per. 01.03.2016 hadde vi 74 betalende medlemmer. Vi hadde noen problemer med
utskriftene av giroer i år, dette kan være årsaken til det lave antallet. Informasjon om
medlems kontigent er informert om på Facebook og på våre hjemmesider. Vi vil se på nye
digitale løsninger for betaling av kontingent i 2016.

Lekeplassene
Styret vedlikeholder to lekeplasser. Vi har gjennomført tilsyn i 2016 og fått beskjed om at vi
må rive eller oppgradere lekeplassen i Tjernslia. Lekeplassene behøver å pusse og males i år.
Samarbeid med andre
Holumsskog Velforening: Skillebekk Vel har deltatt på 7 eierstyremøter. Bill Søbstad ble
valgt til leder for eierstyret og har ledet prosjektet mot Telenor. I tillegg til at beboerne på
toppen nå vil få bedre dekning har vi har investert i ny belysning rundt ballbingen. Dette vil
komme på plass i løpet av våren 2016. Holumskog Vel har, til barnas store glede, stått for
sprøyting og måking av skøyteis i ballbingen.
Kommunen: Nittedal Kommune har i år vært mye bedre til å følge opp sitt ansvar for
vedlikehold av Gamle Trondhjemsvei, Holumskogen og Tjernslia. Se vedlegg fra veikomiteen.
Varingen: Kjell Jemtland har gjennom et flott oppslag satt den sørlige delen av Nittedal på
kartet. Om du ikke har lest artikkelen, finner du den på våre Facebooksider.
Solstua Barnehage: Skillebekk Vel har deltatt på 4 møter. Skillebekk Vel har kun hatt leder
representert i styret. Vi har kommunisert gjennom hele året at vi ønsker å selge vår andel av
driften, da styret i Skillebekk Vel mener det er utenfor vår kompetanse og kapasitet å drifte
barnehagen videre. Vi har drøftet og undersøkt mulighetene for å lage småbarnsavdeling,
dette gav dessverre ingen resultater.
Aktiviteter
Postkasseprosjektet: Styret samarbeidet med Posten om å gjennomføre
postkassesammenslåing. Vi hentet inn tilbud, sendte inn fellesbestilling på 100postkasser og
distribuerte ut til 9 ulike punkt i nærmiljøet.
Dugnad: Før 17.mai avholdt vi ryddedugnad. 26.mai hadde vi en dugnad på ulike prosjekter,
hvor Svarttjern og lekeplassen i Tjernslia fikk mere sand. Trappeprosjektet ble ferdigstilt.
Lekestua på ballplassen ble bedre sikret og oppgradert. Det ble dessverre mangel på tid og
ressurser til å gjennomføre snegledugnad i år, så det står høyt på agendaen i 2016.
Facebook: Per. 16.03.2016 har vi 124 medlemmer på Facebook. Vi ser at dette er en god
måte å kommunisere på. Styret vil fortsette å bruke dette som informasjonskanal i tiden
fremover. Vi oppfordrer derfor medlemmene våres til å melde seg inn i vår lukkede gruppe.
Vellenes Fellesorganisasjon: Skillebekkvel er forsikret gjennom VFO. Christine Holmen
representerer Skillebekk Vel som styremedlem i organisasjonen. Kontakten med VFO gjør at
vi får muligheten til å følge med på hva som skjer i andre velforeninger utenfor Skillebekk.
Julegrantenning: Det var stort oppmøte på årets julearrangement. Korpset spilte og nytt for
året var at nissen kom med godteposer til barna. Dette ble en kjempe suksess vi håper å
fortsette med fremover.
Snegledugnad: Vil bli gjennomført våren 2016.
Oppslagstavler: Styret har gjort research på nye løsninger, men har ikke funnet en optimal
løsning. Nå som vi har fått postkassepunkter vurderer styret å finne en oppslagsløsning i
forbindelse med disse punktene. Dette vil vi se nærmere på i 2016.

