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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 73 betalende medlemmer, 
men vi erfarer at mange kan glemme den 
utsendte giroen og dermed betaler senere. Vi 
håper å hvertfall se 80-tallet mot slutten av 
2020. 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. Utbygging av fiber 
Vi har foretatt en intern befaring av 
tilbakeføringen der Tessta Connect har gravd 
og er ikke helt fornøyd, men med god dialog 
med entrepenør finner vi en god løsning for 
alle. Nå er også Telenor i gang med 
oppkobling, så dette går fremover ☺ 
 
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 
tomtekjøpet og utbyggingen av boligfeltet. 
Derfor har vedlikehold av disse i stor grad lagt 
til eierne av tilgrensene tomter og ev. brukere. 
Mrn styret har nå bestemt seg for å ta en liten 
«oppshining» av disse. Vi har tidligere  fått inn 
noen forslag på hva beboerne ønsker i de 
forskjellige parkene og flere av forslagene er alt 
tatt til følge. Så her vil dere snart se arbeider. 
 

E. Grååsendagen 

Dessverre har Grååsendagen uteblitt i år. Men 
vi håper på forståelse av at det måtte avlyses 
grunnet smittevernshensyn. 
Vi håper på at både Rusken og Grååsendagen 

blir som før eller om mulig bedre med flere folk, 
i 2021 ☺ 
 
F. Volleyballbane 
Vi har som kjent jobbet en stund nå med planer 
om sandvolleyballbane og park på grusbanen. 
Det er en ganske kostbar plan, så vi vil være 
avhengig av økonomisk støtte. 
Dessverre ble dette satt litt på vent da plassen 
ble lagringsplass til graving av fiber, men nå er 
det nok ikke lenge til at vi kan fortsette planene. 
 
G. En krevende og spesiell vår og sommer 
Koronavirus (Covid-19) har snudd landet på 
hodet. Grååsen velforening har merket dette på 
den økonomiske støtten, men takket være en 
robust økonomi og struktur har vi klart oss bra. 
Smitten i Norge blusset en del opp etter en 
sommer der mange kanskje slappet litt for mye 
av med det å holde avstand.Smittefaren er på 
ingen måte borte, så vi må fortsette å være 
flinke og følge både hygieneråd og 
smitteverntiltak. 
 
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. Styremedlemmer 
Hvert år velges det nye styremedlemmer, 
varamedlemmer og kommitémedlemmer. Om 
du føler du har noe å bidra med,  kan du ta 
kontakt med Valgkomitéen v/Leder Mathias 
Ostad, Ståle Bråthen eller Lars Stoltz Lilleng. 
 
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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