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Velforeningen jobber bredt for et godt bomiljø for alle. Bil med; din deltakelse og medvirkning er viktig! 
 

www.grååsenvel.no  

A. Medlemmer 
Vi har 266 postkasser i Grååsen boområde. 
Per dags dato har vi 62 betalende medlemmer, 
men vi erfarer at mange kan glemme den 
utsendte giroen og dermed betaler senere. 
Målet på slutten av 2020 vil være å nærme seg 
100 betalende medlemmer. Så velforeningen 
har en jobb å gjøre for å vise flere fordelen ved 
å være medlem. Vi håper foreningen har verdi 
for mange i Grååsen. Medlemmer er viktig for 
foreningens arbeid, samarbeid og gjennomslag 
for våre saker; både mtp. egen kommune, 
andre myndigheter, bedrifter m.fl. 
 
B. Graving og utbbygging av av fiber 
Gravingen utføres av Tessta Connect med 
Telenor som oppdragsgiver. Styret har svært 
god dialog med dem og det bekreftes at alt, 
både privat og kommunalt, skal tilbakestilles til 
slik det var i utgangspunktet; feks. asfaltering, 
beleggningstein, fylling av grøfter etc. De bruker 
en egen velrenommert underleverandør for 
denne jobben. Alt dokumenteres med bilder 
både før og etter. Alle berørte husholdninger 
kontaktes før det graves, så man kan prate om 
best trasévalg og få svar på alle spørsmål. 
Styret oppfordrer alle til å ta hensyn til 
arbeiderne og være behjelpelige til blant annet 
å flytte parkerte biler etc. Da vil det gå raskere, 
samtidig som det blir hyggeligere for alle. 
 
C. Parkering 
Vi er generelt flinke å ta hensyn til andre oppi 
her, men fremdeles er det noen som parkerer 
langs veiene/på fortau og står til hinder for både 
trafikk og brøyt/strøbil/feiemaskin når det 
trengs. Vi har sett bedring over tid, men det ser 
ut som at dette er noe som må tas opp jevnlig. 
 
D. Lekeplasser 
Lekeplassene rundt om på Grååsen inngikk i 
tomtekjøpetog utbyggingen av boligfeltet. 
Derfor har vedlikehold av disse i stor grad lagt 
til eierne av tilgrensene tomter og ev. brukere. 
Selv etter en snøfattig vinter trengs opprydding 
og det oppfordres til å ta en liten dugnad for å 
friske opp litt. 

 

E. «Rusken på egen tomt 2020» 

I år blir det ikke arrangert ruskenaksjonen i sin 
vante form. Dette pga. smittevernstiltak. Syret 
har derimot snakket om en løsning der vi 
oppfordrer så mange som mulig til å rydde opp 
rundt og på sin egen tomt. Vi vil gjerne at 
beboerne finner tid til dette i uke 17(20. – 26. 
april). Husk å holde avstand, om man ikke bor 
sammen i samme husstand. 
 
F. Volleyballbane 
Vi vet mange i den yngre garde ønsker seg 
sandvolleyballbane og det jobbes med planer 
rundt dette. Det er en ganske kostbar plan, så 
vi vil være avhengig av økonomisk støtte. 
Nå som grusbanen er opptatt må vi også vente 
med å gjøre noe, men vi ønsker å få til noe på 
denne plassen så fort det er mulig. 
 
G. En krevende og spesiell vår 
Som alle vet, har vi hatt og har fremdeles en 
spesiell vår. Koronavirus (Covid-19) har snudd 
landet på hodet og vi har også hatt smitte her i 
Grååsen. Men vi har vært flinke med 
smittevernstiltak og gjort hver vårt. Antall 
smittede og sykehusinnleggelser i Norge har 
gått ned, og regjeringen har lettet på tiltakene. 
Men smittefaren er på ingen måte borte, så vi 
må fortsette å være flinke og følge både 
hygieneråd og smitteverntiltak. 
Vi går sakte, men sikkert tilbake til normalen. 
 
H. Medlemskap/støtte 
Vi håper arbeidet vårt oppleves som positivt for 
trivselen, og at du/din husstand vil være med 
oss. Medlemskontingenten for 2020 er kr.200. 
GVF sitt kontonr. er: 1135.05.55120 og 
Vippsnummeret vårt er 546151. Et medlemskap 
gir deg også stemmerett på årsmøtet. 
Vi er også grasrotmottaker hos Norsk Tipping. 
 
I. Internett 
For å holde deg oppdatert kan du følge oss på 
‘Grååsen Velforening’ på facebook og/eller 
www.grååsenvel.no på web. 
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