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Skillebekk vel - Styrets beretning for året 2019 
 

Målsetning 
Velforeningen er partipolitisk nøytralt og har som formål å 
● fremme medlemmenes felles interesser i distriktet 
● arrangere tilstelninger og andre sosiale aktiviteter 
● arbeide for et best mulig nærmiljø 
● samarbeide med kommunen om tiltak som tjener områdets beste 
● samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse 
● samarbeide med Holum Skog Vel om driften av Holumskog og Skillebekk Grendehus 
 
Styrets medlemmer 
Leder    Bill Søbstad    Gamle Trondheimsvei 12A 
Nestleder  Vilde Olsson Lalun    Holumskogen 17 
Kasserer   John Mikal Råheim   Gamle Trondheimsvei 30  
Grendehusansvarlig  Ali Al-Hussain    Sollia 8 
Arrangement   Hanne Marte Skjong    Holumskogen 26B 
Webansvarlig  Anne Grethe Gabrielsen (ikke møteplikt) Tjernslia 45  
Varamedlem  Linda Strand    Tjernslia 2 
 
Revisjonskomité 
Medlem   Stine Rasmussen    Holumbakken 34 
Medlem   Thilde Dalsmo Stray    Gamle Trondheimsvei 42 
Valgkomité 
Medlem   Anne Grethe Gabrielsen   Tiernslia 45    
Medlem  Lasse Gudmundsen    Tiernslia 3  
Veikomité 
Medlem   Arthur Cook    Tjernslia 7 
 
 
Styrets arbeid 
Styret har avholdt 7 ordinære styremøter. Møtene har vært avholdt i 
Grendehuset. Varamedlemmer har møtt i den grad det har vært mulig. Styret har gjennomført 
vårdugnad, Sankthansfeiring, refleksdag og julegrantenning, samt andre aktiviteter.  
 
Medlemmer 
Pr. 01.02.2020 hadde vi 107 betalende medlemmer. Det er 2 flere betalende enn i fjor (2019). 
 
Lekeplassene 
Styret vedlikeholder 2 lekeplasser. Det var dugnadsarbeid på begge lekeplassene, bl.a. ble det 
plukket søppel, raket og generelt vedlikehold.  
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Samarbeid med andre 
Solstua grendehus 
Holum Skog Velforening/Holumskogen-Skillebekk-Grendehus: Skillebekk Vel har deltatt på 
7 eierstyremøter. Bill Søbstad fra Skillebekk Vels styre har ledet eierstyret på en 
tilfredsstillende måte. Bill Søbstad og Ali Al-Hussain har representert Skillebekk Vel på 
eierstyremøtene. Det har igjen vært fokus på vedlikehold. I 2019 har det blitt satt opp 
automatisk lys på utsiden av barnehagen. Se årsberetning for grendehuset for mer informasjon 
 
Solstua barnehage 
Thilde Dalsmo Stray og Kjersti Dragland representerer Skillebekk Vel i Solstua Barnehage 
AS pr dato. 
 
Senior 60+ 
Vi takker Linda Stand for den flotte innsatsen hun har bidratt med i Senior 60+ gruppen i 
2019. Vi har hatt stort utbytte av den tette dialogen med vår engasjerte seniorgruppe. Selv om 
hun kun står som vara i Skillebekk Vel, så har hun også i 2019 vært på alle styremøtene og 
vært engasjert i vårt styrearbeid. Tusen takk for bidraget! Se egen årsberetning for mer 
informasjon om hva de har gjort i 2019. 
 
Holum  Skog Velforening 
I likhet med tidligere år har vi samarbeidet godt med Holumskogens Vel i 2019. I tillegg til 
samarbeid rundt Solstua har vi sammen arrangert et politisk møte med fokus på nærmiljøet på 
Søndre i forbindelse med kommunevalget.  
 
 
Sosiale medier 
Skillebekk Vels Facebookgruppe har fått 9 nye medlemmer det siste året, totalt er det nå 207 
medlemmer. Vi oppfordrer alle til å bruke FB-gruppa til å dele store og små hendelser i 
nærmiljøet vårt. Vi har også Instagram- og Twitterkontoer under «Skillebekkvel» og 
hjemmesiden vår på «skillebekkvel.no». Vi takker Anne Grethe for en flott og engasjerende 
jobb med Facebook og vår hjemmeside. 
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Aktiviteter 
Årsmøte 2019 
Årsmøtet 2019 ble avholdt 12. mars kl. 19 på Solstua Grendehus. Se eget referat. 

Vårdugnad 
Dugnaden gikk som planlagt mandag 13. mai. Innleid container var på plass og vi plukket 
søppel, ryddet lekeplassene, raket og vedlikeholdt. Som vanlig ble det etter dugnaden servert 
pølser og drikke. Barna fikk i tillegg is. 

Takk til alle som bidrar med holde det fint her på Skillebekk! Dette er kanskje den viktigste 
dugnaden og vi var svært glade for det store oppmøtet vi hadde. Vi håper vi sees igjen på 
dugnaden i 2020! 

Snegledugnad 
I 2019 var det få snegler å se på Skillebekk og snegledugnad ble derfor ikke gjennomført. 
Styret ser selvsagt viktigheten av å gjennomføre snegledugnader og tar fortløpende 
avgjørelser på om det skal gjennomføres basert på antall observerte snegler i nabolaget. Styret 
ønsker å opprettholde dette også i 2020. 

17. Mai 
Flagget ble heist på Solstua kl 08:00 av styrets leder og som vanlig leide vi inn Veterankorps 
til å spille i Skillebekks gater - til glede for store og små. Dette er et av de store tradisjonene 
på Skillebekk og er en fin start på nasjonaldagen. 
 
St.Hansfest 
Årets St.Hansbål ved Svarttjern ble godt besøkt av store og små. Vi fikk nok en gang låne 
bålpannen til Tjernslia 45. Det var rebusløp, bål- og grill til disposisjon, samt noe godteri til 
store og små. Et godt gjennomført arrangement.  

Politisk møte om Søndre 
I samarbeid med Holum Skog Velforening arrangerte vi den 28. august et politisk møte i 
forbindelse med kommunevalget. Vi inviterte politikere fra Nittedal til å svare på spørsmål 
om vårt nærmiljø. Vi stilte spørsmålet: Hvilke fokusområder har ditt parti for nærmiljøet på 
Skillebekk, Gjelleråsen og Holum Skog? Flere partier sendte sine øverste kandidater til vårt 
møte, blant annet kom ordfører Hilde Thorkildsen fra Ap. Godt oppmøte fra både 
Holumskogen og Skillebekk.  

Refleksdag 
Refleksdag ble gjennomført onsdag 23. oktober. Vi sto nederst i Gamle Trondheimsvei og 
delte ut reflekser, sjokolade og infoskriv om Vellet. Mange biler stoppet for oss og vi fikk gitt 
ut mange reflekser. Et alternativ kan være å gjennomføre refleksdag en dag i helga for å nå 
flere. Nå måtte vi gi oss når det ble mørkt. 
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Julegrantenning Solstua barnehage 
I år arrangerte vi julegrantenning ved Solstua barnehage søndag 1. desember. Mange kom og 
det var god stemning. Alle fikk servert gløgg og pepperkaker mens korpset spilte julemusikk. 
Skillebekknissen var på plass og delte ut godteposer til de yngste barna.  
 
Veikomiteen 
I 2020 er det ønskelig å ha en veikomité som kan ta ansvar for veiene på Skillebekk. Vi 
ønsker at eventuelle kandidater til en veikomité tar kontakt med oss i Skillebekk Vel. Det er 
mange spennende saker å ta fatt på, bl.a.: 
- Dialog med kommunen om trafikksikring på Skillebekk 
- Utbedring av vei og asfalt 
- Farstmålinger fortatt av politiet 
Andre tiltak 
 
 
Generelt 
Styret takker alle som har bidratt i styrearbeid og alle andre medlemmer som har deltatt aktivt 
for Skillebekk Vel gjennom 2019. En stor takk til avtroppende styremedlemmer Bill Søbstad, 
Hanne Marte Skjong og Ali Al-Hussain! 


