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    MØTEPROTOKOLL 

 

Årsmøtet 2018 (Innkalling m/sakliste ble distribuert i alle postkassene i hele Grååsen 
boområde mandag 22. januar 2018 og komplette møtedokumenter ble lagt ut på 
velforeningens hjemmeside + facebook;30.01.2018) 

 

I samsvar med gjeldende vedtekter har betalende medlemmer stemmerett på Årsmøtet, 
men det ble til møtet invitert representant for hver enkelt husstand i hele vårt Grååsen 
boområde slik: 
 
Forening: Grååsen Velforening 
Tid: Mandag 12. februar 2018 kl.19:00 
Sted: Vollene miljø- og kulturgård (Adresse: Heliveien 129, 1820 Spydeberg) 
Tilstede: Bjørg Irene Kongsbak, David Sjøen, Claes A. Kolstad, Jostein Rygge, Åge Vold 
og Ivar Vågen = 6 (som alle er medlemmer av foreningen 
Konstituering av møtet: 
A. Styreleder er møteleder til Årsmøtet har valgt sin møteleder og sekretær,  
B. Innkalling - gyldig iht. gjeldende vedtekter 
C. Registrering av møtende medlemmer (husstander); jf. ovenstående tilstede 
D. Valg av møteleder og sekretær: Møteleder: styrets leder Ivar Vågen Sekretær: styrets 
nestleder Bjørg Irene Kongsbak 
E. Valg av 2, som sammen med møteleder, gis fullmakt til å godkjenne protokollen: Claes A. 
Kolstad + Åge Vold ble enstemmig valgt til å godkjenne protokollen for Årsmøtet 2018 
 
Saker til behandling: 
1. Styrets Årsmelding for 2017 
2. Årsregnskap for 2017 
3. Handlingsplan for 2018 
4. Budsjett for 2018 
5. Medlemskontingent for 2018 
6. Valg av styre og komiteer for 2018+ 
7. Sti-besøk 2017 - trekning av premier 
 

Årsmøtet 2018 - avslutning v/møteleder 
 

Enkel bevertning under møtet! 
.... 

Innkallingen til Årsmøtet 2018 går primært til de husstandene i Grååsen som har betalt 
medlemskontingent for 2017, men går også som invitasjon til representant for hver av de 
andre husstandene.  Alle er hjertelig velkomne! 
 

Ivar Vågen / styreleder 
PS! Innspill fra et medlem: Grååsen ønsker å være et av de mest attraktive  boområdene i Indre 
Østfold!Grååsen Velforening / styret 
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Sak nr. 1. Styrets Årsmelding for 2017 

 
A. Innledning 
Året 2017 har vært meget aktivt både i styret som organ, og i aktiviteter, og vi har forsøkt å trekke med 
flest mulig av beboerne, i alle aldre, i Grååsen boområde, etablert i de første årene på 2000-tallet. 
 
Vi registrerer at det i hele Grååsen boområde er ca. 235 postkasser. Det tolker vi som et uttrykk for 
antall familier som bor her. Styret ser det som viktig å legge tilrette for at alle skal oppleve trivsel og 
trygghet med sitt nære bomiljø, ved at vi legger til rette for å komme tett på naturen, og opplevelse av alt 
det den har i seg av landskap, busker og trær av forskjellige slag, fugleliv og kanskje se rådyr og harer, 
eller deres spor i snøen.  
 
Det å ha interessant og variert natur tett på der vi bor ser vi som en kvalitet, både for variert fysisk 
aktivitet, og som god opplevelse og rekreasjon. Det er mye å undres over! 
 
B. Grååsen Velforening 
De første årene kunne vi gå turer via veien fra enden av Grååsveien og opp til Gråkollen Batteri og 
undres over hvilken historie det hadde i Norges politisk urolige tid, i forkant av unionsoppløsningen fra 
Sverige i 1905. 
 
Spydeberg kommune hadde i sin plan for Grååsen boområde også sikret betydelige arealer til 
lekeplasser og friområder i nær tilknytning; en fremtidsrettet visjon. Etter hvert som flere begynte å se 
mulighetene i det, vokste også både behovet og interessen for å utvikle. Da måtte det organisering til.  
 
I første omgang var det noen som begynte å tenke på natur-stier rundt i skogene som da var. Men noen 
tenkte på mulighetene for også å kunne lage en form for sti i tilknytning til Gråkollen Batteri, og gikk 
befaringer sammen med Spydeberg idrettslag, Spydeberg kommune, grunneiere og interesserte i vårt 
område. Da ble ideen om dagens "Batteristien" født, og tanker, ideer, skisser og planer ble utarbeidet og 
grunnavtaler skissert. Men det måtte være en formell instans, som kunne stå juridisk ansvarlig, og 
Grååsen Velforening ble opprettet i februar 2012, altså for 6 år siden.  
 
C. Batteriestien 
Den ble til i en samhandling mellom de berørte grunneierne (forsvaret, kommunen, og en privat), fylket 
(STUI-midler)  og Grååsen Velforening. Da var grunnlaget lagt for videre utvikling.  
 
D. Grååsen Aktivitetsområde 
Paralelt med bygging av Batteristien startet også planleggingen av Grååsen Aktivitetsområde, for lek og 
aktivitet for barn og unge, i direkte tilknytning til Gråkollen Batteri. Avtale ble gjort med de direkte berørte 
grunneierne; forsvaret og kommunen. Ideen var å bygge noen forskjellige "apparater", basert på bruk av 
felt tømmer på kommunens grunn (ervervet av kommunen, men betalt av alle dem som kjøpte 
boligtomter i Grååsen boområde + innkjøp av skruer, bolter og tauverk o.l.) og med noe tilskudd fra 
fylket og hjelp fra kommunen + utstyr fra en bedrift + mye dugnad i lange dager.  
 
 
Etter hvert som vi så hvor populært og mye brukt dette aktivitetsområdet var, både av barn, unge og 
voksne, startet arbeidet med å planlegge en videre utvikling for flere apparater, både i antall, varianter, 
utfordringer og muligheter. Det skjedde på sommeren og tidlig høst 2017. Vi hadde dugnad 3 lørdager 
etter hverandre, og med god oppslutning av både voksne og barn fra Grååsen boområde; en fin aktivitet 
for å skape fellesskap med stor verdi for samhold, aktivitet og trivsel i eget nærmiljø. 
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Aktivitetsområdet og dets nærhet til Gråkollen Batteri, Batteristien og tilknytningen også til natursiene 
(Løkenstien, Rådyrstien, Elgstien[nå med noen begrensninger] og Sollistien (som nå blir forlenget og 
omdøpt til Vilsundstien) utgjør samlet sett mange variasjoner og valgmuligheter. 
 

E. Ballbingen 
Ballbingen innerst i Vidaråsveien v/aktivitetsområdet ble etablert av Spydeberg kommune som et ledd i 
utviklingen av Grååsen boområde, i sin tid (ca. år 2003). Også den ble finansiert over regnskapet, som 
gikk i balanse, for den totale tilretteleggingen, og som ble finansiert gjennom tomtesalgene.  
 

Styret har nå utarbeidet en plan, i samråd med bygningssjefen i Spydeberg kommune, for vedlikehold 
av veggene rundt, utskifting av kunstgresset og tilbygg som redskapsbod for Grååsen Velforening, inntil 
bakveggen mot skogen. Til disse tiltakene søker vi også Sparebankstiftelsen Spydeberg om betydelig 
økonomisk støtte. 
 

F. Den Norske Turistforening (DNT) - 150 år 
Foreningen v/lokallaget i Spydeberg valgte å markere jubileet med "Kom Deg Ut" -dagen 2018; et 
familie-arrangement, i Grååsen Aktivitetsområde søndag 21. januar 2018. Det har vi selvsagt sagt JA til.   
 

G. Samfunnsutvikling 
Grååsen Velforening forsøker å ivareta felles behov og interesser, både internt i Grååsen boområde, og 
i forhold til Spydeberg-samfunnet ellers. Det gjelder bl.a. medvirkning i planer for utvikling. 
 

H. Medlemmer 
Grååsen boområde samlet består av ca. 235 boenheter. Det tolker styret slik at det er et tilsvarende 
antall husstander/familier. Antallet som pr.31.12.2017 hadde betalt fastsatt medlemskontingent kr.200,- 
for 2017 er 96 husstander; en økning på 10 fra 2016. Vi håper at det vi gjør, har verdi for mange, både 
for egen trivsel, velvære og aktiviteter. Vi ser frem til at mange flere, helst alle husstander, vil være 
medlem, og bekrefte det ved å betale den årlige medlemskontingenten. 
 

Styret håper at det arbeidet vi gjør gjennom hvert år, både rutinemessig overfor kommunen og andre 
med interesser knyttet til Grååsen, også oppleves som positivt for det å bo, leve m.v. i vårt boområde. 
 

Blant konkrete saker av stor viktighet for mange som bor her, har styret hatt fokus og engasjement på:  
1. Støy fra trafikken på nye E18 (gjelder mange som bor i den søndre delen av Grååsen). 
2. Planer for etablering av massedeponi for s.k. "rene masser" + utvidelse av steinbrudd  i Skårodalen. 
Dette antas å ville medføre betydelig økt trafikk med store lastebiler på FV122 / Heliveien, langs 
Grååsen. Styret har til kommunen stilt krav om kraftige tiltak for fartsreduksjon og sikker kryssing (for 
skolebarn / venner) av fylkesveien, ved Brattbakken. Plan- og bygningsloven gir kommunen rett til å 
stille rekkefølgekrav til tiltakshavere, om f.eks. å gjennomføre relevante tiltak, som betingelse for å 
godkjenne reguleringsforslag. (Det skisserte tiltaket antas å kunne omfattes av denne bestemmelsen). 
3. Innspill til kommunen i 2 brev i tilknytning til foreliggende forslag fra privat utbygger til regulering av 8 
nye boligtomter i plan kalt "Grååsen Øst", med tilknytning til 3  av stikkveier fra Grååsveien.  
 
Det ene brevet gjelder "krav" om at utbygger/tiltakshaver må betale et vederlag til et fond i Spydeberg 
kommune, for å kunne knytte seg til, og bruke, de felles infrastrukturanlegg som de opprinnelige 
tomtekjøperne i Grååsen boligområde betalte 100 % av, gjennom sine tomtekjøp fra Spydeberg 
kommune. 
 
Det andre brevet gjelder innspill til selve forslaget til reguleringsplan for de 8 nye boligtomter med 
bestemmelser, som direkte utvidelse av Grååsen boområde. 
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I. Trafikale forhold  
Vår Trafikk-koordinator David Sjøen rapporterer om flere temaer som han mener er av stor betydning for 
trafikksikkerhet, bomiljø, eiendommers verdi, og samarbeid med andre. 
 
Temaene kan kort oppsummeres slik: 
 
1. Kryssing av FV 122 / Heliveien - Felles innspill fra Vollene Vel og Grååsen Velforening til SK om 
sikker kryssing ved Brattbakken kontakt med fylkesveien 
 
2. Ulovlig parkering - mange og flere steder i Buerveien og Grååsveien 
 
3. Hekker og busker - det er regler som styrer, men det mangler kontroll og oppfølging 
 
4. Høy fart - hele Grååsen er 30-sone; derfor heller ikke fotgjengeroverganger eller gangfelt 
 
5. Brøyting og strøing - ulovlig P-opphold i Grååsveien / kryss Buerveien 
 
6. Diverse - det ønskes samarbeid med en mulig trafikkontakt for Vollene Vel 
 
7. Spydeberg kommune / Skolene og barnehagene er sikkerhetssertifiserte av Trygg Trafikk. Det gir 
tilgang på økonomiske tilskudd (Spydeberg har mottatt mye som har stårr ubrukt. Grååsen Velforening 
bør være pådriver overfor Spydeberg kommune for aksjon på bred front. 
 

David redegjør nærmere under sakens behandling i Årsmøtet 2018 

   
J. Årsmøtet 2018 
Styret anser det årlige Årsmøtet som en viktig arena for å få høre fra de som bor rundt om i hele 
Grååsen boområde, og kunne få innspill, tanker, ideer og forslag til videre arbeid som har betydning 
både for hver enkelt, og for mange av beboerne i vårt nærmiljø. 
 

Vi håper at mange, både eksisterende medlemmer, og andre som vil aktivt medvirke til et best mulig 
lokalmiljø, både i vårt eget nærområde, og i forhold til andre viktige spørsmål for oss ellers i vår egen 
kommune. Det gjelder ikke minst i forhold til den nye Indre Østfold kommune. 
 

Vedtak:  
1. Styrets Årsmelding for 2017 er gjennomgått og diskutert bokstav for bokstav A-J, og 
tas til orientering. 
2. For pkt. I fremla Trafikkoordinator en egen skriftlig redegjørelse datert 04.02.2017, jf. 
særskilt vedlegg. Alle punktene har sterk relasjon til Spydeberg kommune. Årsmøtet 
anmoder David Sjøen, sammen med foreningens styreleder, om et oppfølgende møte, 
med siktemål å oppnå tilfredsstillende løsninger på hvert enkelt av punktene. 
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Sak nr.2. Regnskap 2017  

 
 

                     
           Driftsregnskap GVF 2017 

 
   

                                                                                         BALANSE 

   Debet Kredit Post 

Bankinnskudd - 555120 115.132,46 115.132,46 Egenkapital 

Sum 115.132,46 115.132,46   

    

    

    
                                                                               DRIFTSBALANSE 

 
 

Utgifter Inntekter 
 Post Debet Kredit Post 

Div. driftsutg./adm 2 016,23   19 200,00 Medlemskontigenter - 96 

Utviklingsprosjekter (2) 7 555,39 12 650,00 Gaver/tilskudd/oppgj. (1) 

Gebyrer (bank)       80,00              585,17     Renter 

Grååsendagen  1 728,00  - 
 Resultat  21 055,55      

SUM 32 435,17 32 435,17   

  
Note nr. 
 

1).  -  Tilskudd fra Spydeberg kommune / Forum For Friluftsliv v/DNT  kr.   4.100,- 
-  Oppgjør fra Sp. kommune for skjøtsel av Friområder ihht. avtale  kr.   5.000,- 

 -  Overskudds-gave 2017 fra Askim & Spydeberg Sparebank, jf. søkn.  kr.   3.000,- 
 -  Tilskudd Spydeberg Kommune     kr.      550,- 
       
 
2).  -  Kostnad prosjekt vedr. bygging av kugjerde-klyv, jf. Note 1 (kr.4.100) kr.  4.084,89 
 -  Kostnad utviklingsprosjekt Grååsen Aktivitetsområde   kr.  3.470,50 

  
Spydeberg 29.01.2018 

 

 

Claes A. Kolstad 

Regnskapsansvarlig – Grååssen Velforening (GVF) 
 

Vedtak, enstemmig: 
Styrets forslag til regnskap 2017 for Grååsen Velforening, godkjennes.  
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Sak nr.3. Handlingsplan 2018 

Styret foreslår og fokuserer følgende som sentrale elementer og tiltak for vår forening i året 2018: 
 

A. Batteristien 
Batteristien ble, med bakgrunn i ide-dugnad, forhandlinger med de berørte grunneierne, søknad om 
tilskudd av STUI-midler via Fylkesmannen i Østfold, og dugnad blant beboere i Grååsen boområde, 
etablert i løpet av høsten 2012, og innviet (samtidig med Grååsen Aktivitetsområde, trinn 1) våren 2013. 
 

Batteristien har vært mye brukt, både sent og tidlig, og både av voksne / barn / familer. Bruksfrekvensen 
synes å være stadig økende. Men alt som brukes slites også. Styret synes tiden nå er "moden" for et 
større vedlikeholdsarbeid.  
 

Styret har innledet dialog med aktuell utfører som er fleksibel og kan tilpasses mulighetene for lokal 
dugnads-medvirkning, og utførelse når det er passe tørt i terrenget. Foreliggende kalkyle lyder på 
samlet sum kr. xxx, herunder dugnadsinnsats tilsvarende kr. xxx og søkning av eksternt tilskudd kr. xxx. 
 

B. Ballbingen 
Ballbingen i enden av Vidaråsveien, inntil Grååsen Aktivitetsområde, ble etablert trolig ca. 2005, som 
ledd i Spydeberg kommune sin samlede plan, grunnerverv, opparbeidelse av i infrastruktur, og salg av 
boligtomter i Grååsen boområde. Regnskapet for den samlede innsatsen og tomtesalget gikk i balanse. 
Det vil i praksis tilsi at tomtekjøperne har betalt for alle kostnadene, herunder også friområdene, 
lekeplassene, balløkka og ballbingen. 
 

Styret har lagt en plan for både reperasjon av veggene, som i hovedsak er fullført (med materialer 
finansiert av Spydeberg kommune). I tillegg er det behov for fornyelse av kunst-gress dekket; dvs. 
fjerning av det eksisterende (inkl. levering som restavfall eller spesialavfall), og legging av nytt dekke.  
 

I tillegg til dette er det ønskelig for Grååsen Velforening å bygge seg en redskapsbod, som et tilbygg på 
bakveggen mot skogen. Foreliggende samlede kalkyle for disse 3 elementene lyder på kr. xxx, som er 
tenkt finansiert ved eksterne tilskudd og lokal dugnadsinnsats. 
 

C. Naturstiene - ekstisterende og nye 
De eksisterende naturstiene er: Løkenstien, Rådyrstien, Elgstien og Sollistien. 
(Lions Club Spydeberg hadde før Grååsen boområde ble etablert en sti mellom Fossum-kollen og 
Grååsen (hvor klubben hadde en turhytte). Den ble kalt Lions-stien. Vår Elgstien hadde felles føring på 
partier, og er også berørt av grunneierens inngjerding som beiteområde for storfe (kuer, kalver og 2 
okser), men er tilgjengelig og betinget av å vise hensyn til dyrene når de er der, og at hund ikke er tillatt.  
 

Grååsen Velforening har bygget 2 "klyv" på gjerdet mot østsiden av Grååsen. Bruk av "klyv" skjer på 
egen risiko! Hva Lions vil gjøre med sin sti, er ikke klart. 
 

Dagens "Sollistien" forlenges via "Bruveien" med avgreining mot "Vilsundneset" og benevnes: 
"Vilsundstien" 
 

D. Aktivitetsområdet - skjøtsel 
Grååsen Aktivitetsområde fikk en betydelig oppgradering og vedlikehold gjennom dugnader m/foreldre 
og barn, 3 påfølgende lørdager høsten 2017, med stor deltakelse, og storstilt innvielse m/snorklipp 
v/ordfører Petter Schou, på Grååsen-dagen 23.09. Løpende tilsyn, skjøtsel og vedlikehold ligger til 
Miljø-komiteen vår. 
 

E. Friområdene - skjøtsel 
Grååsen Velforening har en 10-årig avtale, datert 01.07.2012, med Spydeberg kommune om skjøtsel av  
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friområdet i enden av Vidaråsveien og frem til veien til Gråkollen Batteri + friområdet ved den store P-
plassen i Grååsveien. Årlig vederlag fra kommunen er avtalt til kr.5.000,-. 
 

F. Veiskråning Grååsveien 
Våren 2017 fikk vi en henvendelse fra Grååsen Terrasse AL om skjøtselen av veiskråningen mot dem. 
Det er å anse som et kommunalt areal og ansvar. Med bakgrunn i en felles befaring mellom 
representanter fra både Spydeberg kommune, Grååsen Velforening og styret i Grååsen Terrasse kom vi 
til avtale om hva som burde gjøres, og når det ville være naturlig for kommunen å gjøre det. Oppdraget 
ble gjennomført av kommunen  i desember 2017. 
 

G. Batteristien 
Er etablert av Grååsen Velforening, som også er part i avtalen med de 3 berørte grunneierne; Forsvaret, 
kommunen og 1 privat. Det vil være naturlig at GVF v/Miljøkomiteen også har skjøtselen/vedlikeholdet. 
 

H. Grååsen Aktivitetsområde 
Her er forholdene at det omfattes av avtale GVF har gjort med Forsvaret og kommunen om etablering 
og bruk. Også her vil det være naturlig at GVF v/Miljøkommunen også har skjøtselen/vedlikeholdet.  
 

I. Akebakken innerst i Bråtanlia 
Dette er også et fellesareal i Grååsen boområde. Spydeberg kommune klipper gresset. Aktiviteter på 
snø vil det være naturlig at GVF v/Miljøkomiteen også stimulerer til aktiviteter. 
 

J. Balløkka i Grååsveien 
Denne er det fastlagt i reguleringsbestemmelser at Spydeberg kommune har ansvaret for. Det kan være 
naturlig at Miljøkomiteen følger opp kommunens skjøtsel og vedlikehold 
 

K. Lekeplassene 
De lekeplassene som er etablert rundt om i Grååsen boområde, er det i reguleringsbestemmelsene 
fastsatt at beboerne rundt om den enkelte har ansvaret for skjøtselen. 
 

L. Rusken-Aksjonen 
GVF v/Miljøkomiteen har gjennom flere år tatt ansvaret for fastsettelse av den årlige Rusken-aksjonen 
for Grååsen-området i slutten av april måned. For 2018 har styret fastsatt den til torsdag 26. April kl.18.  
 

M. Sosialt bomiljø 
For 2 år siden inviterte GVF/styret 2 representanter fra hver av veiene i Grååsen, for å diskutere tanker 
og ideer til styrking av naboskapet i den enkelte stikkvei eller område. Styret ønsker å gjenta det, for å 
diskutere erfaringer og evt. ideer til styrking av naturlig naboskap og samhandling. Et slikt møte har vi 
bestilt lokale til den 15. Mars 2018 kl.19 på Vollene. 
 

N. Valgkomiteen 
På Årsmøtet 2017 ble det ytret ønske utvidet med 1 medlem til samlet 3. Styret antar at 2 medlemmer 
er sårbart, hvis f.eks. 1 medlem f.eks. flytter fra vårt område i løpet av perioden, men ønsker nærmere 
vurdering i årsmøtet. Det kan skje under saken om Årsmelding. 
 

Forslag fra David Sjøen, fremmet i møtet: 
Fra og med 2019 utvides valgkomiteen til 3 medlemmer i nummerert rekkefølge og funksjonstid på 3 år, 
med årlig opprykk og uttreden i rekkefølge. Den som til enhver tid står som nr.1 er komiteleder i sitt år, 
og fratrer komiteen når det enkelte årsmøte er hevet. Da suppleres komiteen med den da supplerte. 
 

Vedtak, enstemmig: 
Styrets forslag til Handlingsplan for 2019 + David sitt tilleggsforslag til pkt. N gis tilsutning fra Årsmøtet 
2018, som grunnlag for styrets oppfølging og iverksettelse, når finansiering foreligger. 
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Sak nr.4. Medlemskontingent for 2018 
 
Helt siden oppstarten i 2012 har medlemskontingenten pr. husstand vært kr.200,- pr. kalenderår.  
 
Aktuelle fysiske prosjekter i vårt nærområde, og som krever vesentlige innsatser ut over det vi kan stille 
som dugnadsarbeid, vil som regel også kunne dekkes med tilskudd fra eksterne kilder. Mindre 
økonomiske innsatser kan vi trolig dekke fra egne oppsparte midler i Grååsen Velforening. 
 
Med dette som bakgrunn foreslår styret at medlemskontingenten i Grååsen Velforening også for 2018 
fastsettes til kr.200,- pr. husstand. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
1. Medlemskontingenten til Grååseen Velforening for 2018 settes til kr.200,- pr. husstand. 
2. Årsmøtet håper at alle husstandene i Grååsen boområde vil være medlemmer av foreningen. 
3. Styret bes utforme, trykke og distribuere girobrev, med forfallsdato, til alle husstandene i Grååsen 
boområde (fra FV122 og opp Grååsen). 
 
Vedtak, enstemmig: 
Årsmøtet 2018 gir sin tilslutning til styrets forslag til vedtak. 
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Sak nr.5. Årsbudsjett 2018 - drift av foreningen 
 
Styrets forslag til Budsjett for 2018: 
 
Inntekter: 
1. Medlemskontingent - 150 husstander á kr.200 1)     kr. 30.000 
2. Vederlag iht. avtale med Spydeberg kommune om skjøtsel av 2 friområder  kr.   5.000 
3. Tilskudd, gaver og andre inntekter       kr.   3.000 
 Sum inntekter         kr. 38.000 
 
Utgifter: 
1. Driftsmateriell og møteutgifter styret og årsmøtet     kr.   2.000 
2. Driftsmateriell - dugnader        kr.   3.000 
3. Driftsmateriell og vedlikehold - maskiner og utstyr     kr.   2.000 
4. Anskaffelse av maskiner og utstyr       kr.   5.000 
5. Diverse uforutsett - drift        kr.   2.000 
    Sub total         kr.  14.000 
6. Avsetning til fond for investeringer i fysiske tiltak 1)      kr.  24.000 
 Sum utgifter         kr.  38.000 
 
Note 1). Hvis antallet blir 100; alternativt 200 blir beløpet kr.10.000,- hhv. kr.10.000,- lavere hhv. høyere 
 
Vedtak, enstemmig: 
1. Styrets forslag til driftsbudsjett for 2018 godkjennes som grunnlag for virksomheten i 2018. 
2. Når det gjelder prosjekter som har karakter av investering i "varige verdier" forutsettes at styret 
utarbeider realistiske kostnadsoverslag og finansieringsplan for hvert enkelt, herunder også disponering 
av egen kontantbeholdning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Grååsen Velforening                                        
________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
Postadr.:  c/o Ivar Vågen, Vidaråsveien 8, 1820 Spydeberg - E-post: gvf1820@gmail.com - www.graasenvel.no - Bankkto nr.1135.05.55120 - Side 10 av 13 

 

 

Sak nr.6. Valg av styre og komiteer for 2018+ 
 
Følgende gjelder:  
a. Generelt 
Valg av: 
x Styreleder og styremedlemmene velges for 2 år av gangen, ved vekselvis uttreden av hhv. 2 og 3 
(styreleder + 2). Styreleder velges ved (særskilt valg) 
x Varamedlemmene til styret velges i rekkefølge nr.1 og nr.2.  De og valgkomiteens 2 medlemmer  
velges for 1 år av gangen.  
x Komiteer velges av Årsmøtet for 1 år om gangen - alle plasser er på valg hvert år!  
 
 
b. Gjeldende valg: 
Styret: 
1. Styreleder Ivar Vågen (til årsmøtet 2019) 
2. Claes A. Kolstad (til årsmøtet 2019) 
3. Finn Tore Johansen (til årsmøtet 2019 
4. Bjørg Irene Kongsbak (til årsmøtet 2018) 
5. Åge Vold (til årsmøtet 2018) 
   
Vara til styret: 
1. Else-Britt Olsen (til årsmøtet 2018) 
2. Mona Berntsen (til årsmøtet 2018) 
 
Stikomiteen (til årsmøtet 2018) 
1. Fred L. Larsen (leder) 
2. Thore Skollingsberg 
3. Erik Okstad 
4. Morten Bøhler Hansen  
 
Miljøkomiteen (til årsmøtet 2018): 
1. Claes A. Kolstad (leder) 
2. Per Enok Rygge  
3. Morten Hagen Eriksen 
 
Valgkomiteen (til årsmøtet 2018): 
Monicca Lund Sjøen (leder) 
Hans Fredrik Torp  
 
Trafikkoordinator (til årsmøtet 2018):  
David Sjøen 
 
xxx 
 
Forslag fra Valgkomiteen til nye valg presenteres av komiteens leder Monica Lund Sjøen i Årsmøtet! 
Monica var selv forhindret fra å delta på Årsmøtet 2018, men avtalte med styreleder at han skulle legge 
frem komiteens innstilling i Årsmøtet: Det lyder slik: 
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Spydeberg 12.02.2018  

 

Innstilling fra Valgkomiteen til representanter i Grååsen 

Velforening  
 

Styret (2 år):  

Ivar Vågen (leder)           1 år igjen (Vidaråsveien 8) 

Claes Kolstad                               1 år igjen (Viddaveien 4)  

Finn-Tore Johansen                      1 år igjen (Vidaråsveien 2)   

Åge Vold                                      Gjenvalgt  (Grååsveien 62) 

Jostein Rygge                               NY  (Skaltorpveien 6)  

 

Varamedlemmer (1 år): 

Monica Finstad Eng                     NY  (Hushagasvingen 21) 

Lise Berit Henriksen                    NY   (Grååsveien 73) 

 

 

Stikomiteen (1 år): 

Fred Larsen (leder)         Gjenvalgt (Løkkerudveien 5) 

Thore Skollingsberg                   Gjenvalgt GrååsveienGjenvalgt 65) 

Morten Bøhler Hansen                Gjenvalgt (Buerveien 33) 

Johan Bjerke                                NY (Skaltorpveien 4)   

 

 

Miljøkomiteen (1 år): 

Claes Kolstad (leder)          Gjenvalgt (Viddaveien 4) 

Per Enok Rygge          Gjenvalgt   (Skaltorpveien 6)  

Morten Hagen Eriksen                   Gjenvalgt  (Grååsveien 47) 

 

 

Trafikkoordinator (1 år): 

David Sjøen                                Gjenvalgt  (Buerveien 15)  

 

 

Valgkomiteen (2 år):  

Hans Fredrik Torp (leder)           1 år igjen  (Grååsveien 64) 

Lars Stoltz                                     NY (Buerveien 136)  

 

 

 

Fra Valgkomiteen  

 

Hans Fredrik Torp og Monica Lund Sjøen  
 
 
Vedtak, enstemmig: 
Årsmøtet 2018 gir sin tilslutning til Valgkomiteens forslag datert 12.02.2018 
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Sak nr.7. Sti-besøk 2017 - Trekning av premier  

(Bjørg Irene Kongsbak forbereder trekning i Årsmøtet) 
 
Bjørg Irene Kongsbak og Åge Vold har på oppdrag og henstilling til de lokale dagligvarebutikkene 
mottatt 1 flott fruktkurv fra hver av: 1. REMA 1000, 2. COOP EXTRA, 3. KIWI 
 
Basert på navn for 2017 i besøksboka for hver av Grååsen Velforenings 3 eksisterende naturstier, og 
trekning pr. besøksbok (ledet av Bjørg i møtet) gav følgende resultat: 
 
A. Rådyrstien - antall besøksnummer = 531. Trekningen gikk til nr.433 Inger Marie Vågen, 
Vidaråsveien 8. Hun vant gaven fra REMA 1000.  
 
B. Elgstien - antall besøksnummer = 225. Trekningen gikk til nr.225 Mathias Ostad m/fl, 
Hushagasvingen. De vant gaven fra COOP EXTRA. 
 
C. Løkenstien - antall besøksnummer = 431. Trekningen gikk til nr.254 Lena Groth, Buerveien. 
Hun van gaven fra KIWI. 
 
Vedtak:  
1. Årsmøtet 2018 er godt fornøyd med aktivt bruk av naturstiene som Grååsen Velforening har etablert 
og har løpende skjøtsel av. Vi er inneforstått med at Elgstien p.t. har noen begrensninger, men vil 
fortsatt arbeide for at de blir flittig brukt av flest mulig, for opplevelse og aktivitet. 
2. Årsmøtet 2018 takker også premie-giverne for deres aktive medvirkning og stimulans til friluftsliv og 
folkehelse! 
 
xxx 
 
Møtets slutt kl.22:00:  
 
Møteavslutning v/styrets leder 
 
Enkel bevertning 
 
Ovenstående protokoll for Årsmøtet 2018 for Grååsen Velforening godkjennes iht. fullmakt gitt 
av Årsmøtet i dagens møte: 
 
 
 
_______________________        _______________________    ______________________ 
Ivar Vågen           Claes A. Kolstad     Åge Vold 
 
 
Vedlegg: Årsberetning 2017, datert 04.02.2018 - fra trafikkoordinator David Sjøen 
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        Spydeberg, 04.02.2018.  

                                Vår ref: 2017 Grååsen Vel Årsberetning 01  
 

 

ÅRSBERETNING 2017 -  FRA TRAFIKK-KOORDINATOR 

KRYSSING AV FV122: 

1) I april 2017 ble det dannet en komite for å komme med forslag til sikker kryssing av FV122. Komite-

en bestod av 2 representanter fra Grååsen VF og 2 representanter fra Vollene VF. Innstillingen fra 

komiteen ble gitt til Velforeningens ledere den 7. mai, og som så videreformidlet denne til kommu-

nens politiske representanter. 

ULOVLIG PARKERING: 

2) Det er fortsatt en del ulovlig parkering på fortau og i veikryss, samt langs vei. Dette skaper farlige si-

tuasjoner for fotgjengere og øvrig trafikk. Noen personer er blitt tilsnakket, men her må det nok kraf-

tigere metoder til for å få slutt på dette. Det er farlig når fotgjengere blir presset til å gå ut i veien.  

HEKKER OG BUSKER: 

3) Det er en del hekker som er blitt svært høye og som utgjør en unødig risiko ved inn og utkjøring til 

og fra sideveier på boligfeltet. Det henstilles til tomteeierne som er ansvarlige for dette, til å kutte 

disse slik at oversikten blir trygg. 

HØY FART: 

4) Det er svært mange som holder for høy fart i Grååsveien og Buerveien. Bilistene SKAL ta hensyn til 

at det er 30 km sone på hele boligfeltet. Det er en grunn for dette; det er katastrofal forskjell på å bli 

påkjørt av en bil i 30 km i forhold til for eksempel 50 km!  

BRØYTING OG STRØING: 

5) Brøyting og strøing på veier og fortau. I forbindelse med første snøfall sist desember og januar er 

det her et  forbedrings-potensiale. Det er ønskelig at vi får til en bedre meldingstjeneste i samarbei-

de med teknisk i kommunen.  

6) Det er viktig at beboerne rydder for snø rundt avfallscontainere slik at henting blir mulig. Henting av 

avfall sløyfes der hvor tilkomst ikke er mulig, naturlig nok. 

DIVERSE: 

7) Det er ønskelig at en kan få til et samarbeide med en trafikk-koordinator, oppnevnt fra Vollene VF. 

8) Det er også ønskelig å få inn forslag av beboerne til forbedringer og tiltak for trafikksikkerhet på bo-

ligområdet. 

 

David Sjøen 

Trafikk-koordinator 


