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Velkommen til  
årsmøte 

 



Sandvika Vel - Årsmøte 2012 - Dagsorden 

•  Valg av ordstyrer og referent 
•  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
•  Årsmelding 2011 
•  Revidert regnskap for 2011 
•  Kontingent for 2012 
•  Innkomne forslag – ingen 
•  Valg til styre 

•  Deretter allmøte/oppsynsmannsmøte 



Kontingent 2012 

•  Kontingenten er pt på NOK 250 for yrkesaktive og 
det halve for pensjonister 

•  Styrets innstilling er at nåværende kontingent 
opprettholdes 



Innkomne forslag 

•  Ingen forslag kommet 



Valg – valgkomiteens forslag 

•  Leder: Vidar Moen, Sundvegen 9B, velges for et år 

•  Styremedlemmer: 
•  Trude Holmen, Skrenten 10B, ikke på valg 
•  Anders Skumsnes, Rundvegen  37, velges for 2 år 
•  Lene Engebretsen  Bakken, Bertestien 7, velges for 2 år 
•  Lars Adrian Nilsson, Tømtesvingen 6, velges for ett år 

•  Varamedlemmer: 
•  Jon Andersen, Sandvikavegen 22 B, ikke på valg 
•  Tom Simon Joakimsen, Rundvegen 16, velges for 2 år 

 



Allmøte/oppsynsmannsmøte 

1	
 Styret orienterer  
•  Status for foregående periodes satsinger 
•  Forslag til handlingsplan for 2011-2013 - diskusjon 
•  Gjennomgang av årets budsjett/søknad om kulturmidler 
•  Status www.sandvikavel.no 

•  Innspill/diskusjon 

2	
 Sikkerhet på lekeplasser 

3	
 Status for oppsynsmenn 
•  Hvilke plasser er ubesatt 

4	
 Eventuelt 

5	
 Evaluering 



Sandvika Vels formålsparagraf 
§2. FORMÅL  
•  2.1.  Velets formål er å ivareta medlemmenes felles 

interesser i området, samt å arbeide for å utvikle et trygt og 
godt bomiljø. 

  
•  2.2.  Velet er partipolitisk uavhengig. 
  
•  2.3.  Velets styre kan samarbeide med andre foreninger og 

institusjoner i området når det gjelder saker av felles 
interesse. 

  
•  2.4.  Velet skal ivareta områdets interesser som et hørings- 

og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige 
instanser. 

  
•  2.5.  Velet skal se til at det tas natur- og miljøhensyn i dets 

virkeområde. 



Dagens satsingsområder 

1. Opprettholde et godt nivå på eksisterende 
velanlegg 

2.  Ferdigstille båthavna og skøytebanen 
3. Utvikle idrettsplassen i Skolevegen 
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Status eksisterende velanlegg 

•  Kommunen gjennomførte vernerunde i 2011 
•  Det ga en rekke pålegg 
•  Utbedringene kostet rundt NOK 60.000 
•  Generell god stand på våre lekeplasser og 

friområder 

Åsvika – en skjult, men velstelt perle 
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•  Mål: Et anlegg også for sommerbruk 
•  Banen avrettet med duk under topplag 
•  Vantet revet 
•  Tilsagn om spillemidler på NOK 140.000 mottatt 
•  2011: Gått flere runder med tenking og planer – blant 

annet sammen med Ottestad håndball 
•  Endelige planer: 

•  Estetisk pent anlegg 
•  Lettstelt 
•  Vant og skøytebane 
•  Gress og belegnings- 

stein, for bl.a. basket 
•  Gressplen rundt vantet 
•  Forbedre området rundt 

Status oppgradering av skøytebanen 
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Båthavna 
•  Brygge er ferdigstilt 
•  Et nytt er treffsted etablert 
•  Området rundt blir ferdigstilt til våren 
•  Alt gjort uten bruk av kontingentmidler 
 

Brygga overlevd to runder under vann i 2011… 



Fotballbanen i Skolevegen 
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Verken skjult eller særlig velstelt… 

•  Det neste store prosjektet 
•  Stor tomt  - mange muligheter 
•  Dialog med Block Watne er etablert 
•  Ildsjeler etterlyses… 



© 2011 Sandvika Vel 

Vel-anlegg (og friområder) 



Oppsummering 

•  Dagens lekeplasser er i rimelig god forfatning 

•  De to områdene som ønskes prioritert fremover 
er: 
•  Skøytebanen 
•  Fotballbanen i Skolevegen 

•  Forøvrig: Fortsette å opprettholde høy standard 
på øvrige lekeplasser 



Sikkerhet på lekeplasser 

•  Velet står ansvarlig 
•  Har så langt gått bra 
•  Har forsikring gjennom Velforbundet 
•  Viktig: Oppsynsmennene tar årlig en nøye sjekk. 

Se etter: 
•  Utstikkende ting (spiker, skruer, fliser) 
•  Klemfare (hode, fingre) i kjettinger og åpninger  
•  Ødelagte/brukne ting 
•  Råte/aldring  

•  Se sjekkliste på 
http://www.sandvikavel.no/velanlegg.html  



Sjekkliste velområder 
Lekeplassanlegg: 
Våren:   

•  Rydd området og gjør plassen pen. Lei container fra Hedmark 
Renovasjon og Resirkulering AS (tlf. 62 54 28 00) 

•  Sjekk lekeapparater og vedlikeholdsbehov 
•  Reparer – beløp opptil NOK 3000 kan brukes uten å konsultere 

Styret. Kvitteringer leveres kasserer 
•  Tips: Lag klippeliste 

Sommer/høst: 
•  Hold plassen pen 
•  Klipp gress 
•  Hold et jevnt oppsyn med at ting er i orden – tenk sikkerhet 

Vinter: 
•  Hold et jevnt oppsyn med at ting er i orden  

Tur- og trimløype: 
•  Rydd løypa og sjekke at alt er i orden 

Skøytebane: 
•  Som for de andre anleggene, og for øvrig: 
•  Rake banen før telen setter seg 
•  Legg is 
•  Måk snø 
•  Hold utstyret i orden (snøskuffer, skyfler, snøfreser) 

Tenk sikkerhet – se etter følgende: 
•  Er fallunderlaget dekkende 
•  Sjekk at skruer/spiker sitter ordentlig fast/ikke stikker ut 
•  Sjekk at treverket ikke er fliset opp 



Budsjett 2012 

Båthavna 10.000 

Skøytebanen 280.000 

Diverse løpende 23.000 313.000 

Medlemskontingent 50.000 

Refusjon plenklipp 8.000 

Støtte fra BoligPartner 10.000 

Spillemidler 140.000 208.000 

Momskompensasjon 10.000 

Kulturmidler 25.000 

Sp. Hedmark, Brannkassa, Toten Sp.b m.fl 60.000 303.000 

Kronerulling ? 

Har på bok pr 1.1.12 17.000 





www.sandvikavel.no – litt statistikk 

•  Vår viktigste infokanal 



Status oppsynsmannsordningen 

•  Plassene er stort sett fylt opp 
•  Usikkert hvor mange som er inaktive… 
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