
Styrets beretning for året 2016/2017 
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 Grendehus 

 

Styrets medlemmer 

Leder    Christine Holmen  Gamle Trondheimsvei 35  

Nestleder   Ellen Heier   Holumskogen 7 

Kasserer   John Magne Kalhovde Tjernslia 45 

Grendehusansvarlig  Bill Søbstad   Gamle Trondheimsvei 12a 

Arrangementsansvarlig Kristine Skeie   Gamle Trondheimsvei 48 

Sekretær   May Pandit Olsen  Stikkveien 10b 

Varamedlem   Arvid Heiene    Holumskogen 17 

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 6 ordinære styremøter og 4 workshops. Møtene har vært avholdt på 

Grendehuset. Varamedlemmer har møtt i den grad det har vært mulig for den enkelte. 

Styret har gjennomført vårdugnad og snegledugnad, samt arrangert Sankthansfeiring, 

Oktoberfest og trafikksikkerhetsdag. Årets prosjekt har vært oppgradering av lekeplassen i 

Tjernslia og fokus på medlemsarrangementer for bedre integrering og samhold. 

 

Medlemmer 

Per. 01.03.2017 hadde vi 113 betalende medlemmer. Vi ser en oppgang fra i fjor. Dette kan 

skyldes at vi har innført VIPPS som betalingsløsning. Alle medlemmer får giro i postkassen og 

gjentatte påminnelser via Facebook og på våre hjemmesider. Vi har også anskaffet en 

bankterminal, som gjør at medlemmene kan betale med kort. 



 

Lekeplassene 

Styret vedlikeholder to lekeplasser. Begge ble oppgradert med pussing og maling på 

vårdugnaden. I tillegg har vi investert i nytt lekestativ i Tjernslia. Styret gjennomførte en 

anbudsrunde og vedtok å bruke Milas som leverandør. Stativet som er satt opp skal passe 

både små og mellomstore.  

 

Samarbeid med andre 

Holumsskog Velforening/Holumskogen Grendehus: Skillebekk Vel har deltatt på 7 

eierstyremøter. Bill Søbstad fra styret har ledet eierstyret på en utmerket måte. Det har 

lenge vært et etterslep på vedlikehold av grendehuset. Mye er nå gjennomført og 

vedlikeholdsplan er etablert. Frem til i dag har det ikke eksistert en husleiekontrakt mellom 

Solstua BHG og Holumskogen Grendehus, vi er i forhandlinger. Det har dessverre vært mye 

frem og tilbake med Telenor for å få opp telefonmasten. Vi håper den skal være på plass i 

løpet av våren 2017. Ballplassen har fått nye master og helt nytt lysanlegg. I tillegg har 

barnehagen fått en ny båt (lekeapparat) som barna kan ha det gøy med. Se egen 

årsberetning fra Holumskogen Grendehus for mer detaljer. 

Solstua barnehage: Det ble på årsmøtet nedsatt et arbeidsutvalg som skulle finne en løsning 

for fremtidig drift av barnehagen. Det ble bestemt at vi ikke skulle selge vår andel, og at de 

som representerer Skillebekk, skal være to personer uavhengig av styret. Thilde Dalsmo 

Stray og Kjersti Dragland, representerer Skillebekk Vel i Solstua Barnehage AS per tid. 

Nittedal Nærmiljøforum: Kommunen tildeler hvert år 200 000kr. til ulike nærmiljøprosjekt. 

Skillebekk Vel har vært engasjert ved Ellen Heier som har vært vår representant. I år ble det 

satt ut ca. 7 benker og bord rundt omkring i Nittedal i tillegg til at det er planlagt en 

kommunal snegledugnad våren 2017. Vi holder kontakten og deltar på møter fremover, for å 

se om det er mulig å få midler til prosjekter i vårt nærmiljø.  

Senior 60+: Vi takker Arvid Heiene for den gode innsatsen han har bidratt med de seneste 

årene. Vi har hatt stort utbytte av den tette dialogen med vår engasjerte seniorgruppe. Selv 

om de kun står som vara, så har han vært på stort sett alle styremøtene våres. Det er vi 

veldig takknemlige for. Vi ønsker Linda Strand hjertelig velkommen som ny leder i gruppen 

og oppfordrer alle over 60 til å melde dere inn i gruppen. Se egen årsberetning for mer 

informasjon om hva de har gjort i 2016. 

 

Aktiviteter 

Dugnad: 9.mai hadde vi vårdugnad. Vi pusset og malte lekestativene, i tillegg ble lekestativet 

i Tjernslia fjernet. Vi er stolte over å ha alle aldersgrupper representert på dugnadene våre. 

Ungdommen stilte opp og deltok på søppelrydding og grilling.  

Sosiale medier: Per 19.03.2017 har vi 154 medlemmer på Facebook. Det er 30 mer enn vi 

var i fjor. 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. Vi er også på Instagram under Skillebekkvel, merk bildene dine 



med #skillebekkvel når du tar bilder av nærmiljøet så kan vi se hvor fint vi har det her vi bor. 

Vellenes Fellesorganisasjon: Skillebekkvel er forsikret gjennom VFO. Christine Holmen har til 

nå representert 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. 

Snegledugnad: Snegledugnaden er viktig og populær blant beboerne. Ivrige beboere 

strømmet til for å få sneglemiddel til både seg selv og naboen. Dette er noe vi må 

gjennomføre neste år også. 

Oktoberfest: Vi arrangerte tradisjonell Oktoberfest på grendehuset. Vi var representert med 

tre generasjoner, både unge og gamle svingte seg til de sene nattetimer. Tilbakemeldingene 

fra beboerne var at dette bør være et fast innslag hvert år.  

Trafikksikkerhetsdag: Etter oppfordring fra beboerne ønsket vi å sette fokus på 

trafikksikkerhet i nærmiljøet. Vi delte ut vafler, invitasjoner til årsmøte og reflekser til alle 

som kjørte inn og ut av Skillebekk. Nå håper vi at alle senker farten og gjør seg synlige når de 

er ute og går. Vi har ingen å miste! 

 

Oppslagstavler: Vi har investert i to reklamebukker. Disse har fungert veldig godt som 

informasjonskanal. Vi tror dette har gjort at flere har kommet på våre arrangementer. I 

tillegg til å informere, så ser vi at de får alle til å senke farten. 


