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VI HAR PLANER FOR GRUSBANEN
Prosjekt: GRÅÅSEN AKTIVITETSPARK
Midt i «hjertet» av Grååsen ligger grusbanen.
Der har vi ønsker og planer om å utvikle en
aktivitetspark for alle generasjoner, en park
der vi kan møtes for hygge og fellesskap.
Det vil også tilrettelegges for personer med
bistandsbehov. Prosjektet er godkjent av Indre
Østfold Kommune.
Styret i velforeningen har i samarbeid med
beboerne prioritert følgende «parkaktiviteter»:
Sandvolleyballbane - Sandvolleyball er en
populær fritidsaktivitet og passer for alle. Banen
vil kreve liten plass og passer både til trening og
konkurranse. Et ypperlig nærmiljøanlegg.

Parkanlegg - Et rekreasjonsområde med
benker, planter og en Petanque-bane
(Bocciabane), spesielt kanskje for de litt voksne.
Ferdighetsanlegg sykkel - Ønskelig få på plass
et anlegg med en klar målsetting om å utvikle
barns og ungdoms ferdigheter på sykkel (balanse
– koordinasjon etc.).
Dette ferdighetsanlegget knyttes til øvrige
sykkel- og terrengløyper i Grååsen Boligområde
- og er godkjent av tilknyttede grunneiere.
Vi er svært avhengig av en vesentlig
økonomisk støtte for å klare dette prosjektet.

RUSKEN FELLESDUGNAD
Vi møtes på Grusbanen 12. mai kl. 18:00
Kjære nabo! De fleste av oss har det fint på
egen tomt, men hva der «litt på utsiden»?
Vi som har anledning tar nå en lett runde og
yter litt for fellesskapet.
Fint om du kan ta med redskap som: jernrive,
rake, spade, trillebår etc. Vi har søppelsekker
og noe redskap tilgjengelig.
HÅPER VI SEES!
Har du ikke anledning den 12/5, så vet vi at
du sjekker og rydder ved egen tomt av og til.

GRÅÅSEN-DAGENE i september
Lørdag 17.9. blir det tradisjonelle leker og
aktivteter på Batterilekeplassen.
Søndag 18.9. vil vi arrangere en enkel familietur på noe av stisystemet vi har opparbeidet.
Kanskje vi ender med noe hyggelig på
Vilsundneset. Mer detaljer når vi nærmer oss.
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BÅLFORBUD
Mellom 15. april og 15. september, var det tidligere forbudt
å gjøre opp ild «i eller i nærheten av skogmark». Forbudet
var totalt, men ikke alle har fulgt lovens bokstav ordrett.
Derfor ble ordlyden noe endret i 2016.
Hensyn til lokale forhold
Samtidig som teksten ble endret til å gjelde «i eller i
nærheten av skog og annen utmark», ble det tillatt
«å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre
brann». Spesielt nevnes muligheten for å tenne bål på
snødekt mark eller når det lenge har vært mye nedbør.
Kommunen skal nå i større grad regulere dette. Den
som skal tenne opp bål plikter å undersøke om dette er
forsvarlig i forkant. Det lokale brannvesenet vil kunne
ilegge forbud, eller si at det er greit.

LOV OM HELLIGDAGER OG HELLIGDAGSFRED
«På helligdag fra klokken 00 til klokken 24, samt påske-,
pinse- og julaften etter klokken 16, skal det være
helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med
utilbørlig larm.»
Helligdager i Norge er:
vanlige søndager, nyttårsdag (1. januar), skjærtorsdag, langfredag,
første og andre påskedag, Kristi himmelfartsdag, første og
andre pinsedag, første og andre juledag (25. og 26. desember)
1. mai og 17. mai er offentlige høytidsdager.

Det er aldri lov å forårsake brann!

ÅRSMØTET I GVF 2022
ble avholdt 24. mars på klubbhuset til Spydeberg
Idrettslag. Møteprotokollen på våre hjemme-sider.
Styret i 2022: Claes Kolstad styreleder, Lars S.
Lilleng nestleder, Hans Petter Sjøen, Kåre Paulsen og
Mathias Ostad. Vara: Monica Finstad Eng.

MEDLEMSKONTINGENT 2022
Det er viktig med en god oppslutning om
velforeningen for å få tilslutning til saker som
har betydning for vårt bomiljø.
Vi har rundt 270 postkasser innenfor Grååsen
Velforening, men dessverre er det bare omkring
15% av disse som betaler medlemskontingent.

Det er en liten men aktiv gruppe som jobber for
at vi alle skal kunne ha et pent og hyggelig bomiljø.
Det gjelder lekeplasser og turstier, rydding langs
veiene, samt produksjon og trykking av turkart. Vi
passer også på at det alltid er ved ved grillplassene
- og vi planlegger for bruk av grusbanen og andre
fellesarealer. Det meste koster litt penger, så det er
synd at så få ser nytten av velforeningens innsats.
Gode bo- og aktivitetsmiljøer gir høyere
attraktivitet og verdi på området og boligene. Har
du ideer som ytterligere kan bedre bomiljøet, så er
vi åpne for nye tanker
Medlemskontingenten for kalenderåret er kun
kr. 200 pr. hustand.
Betalingsfrist 20.5.2022
- men vi godtar senere innbetaling.
Send beløpet til bank eller vipps - se under.
Pass på å få med: ditt navn, adresse og gjerne
e-post, da kommunisere vi enklere med deg.

Hjemmesider
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Facebook

Bankkonto

Vipps

www.grååsenvel.no

gvf1820@gmail.com
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