
Styrets beretning for året 2018 
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  Lasse Gudmundsen    Tjernslia 31 

Kasserer   John Mikal Råheim   Gamle Trondheimsvei 30  

Grendehusansvarlig  Bill Søbstad     Gamle  Trondheimsvei 12a 

Arrangement   Hanne Marte Skjong    Holumskogen 26 B  

Webansvarlig  Anne Grethe Gabrielsen  Tjernslia 45 

Varamedlem  Linda Strand    Tjernslia 2 

 

Revisjonskomité 
Medlem   Stine Rasmussen    Holumbakken 34 

Medlem   Thilde Dalsmo Stray    Gamle Trondheimsvei 42 

Valgkomité 
Medlem   Rune Reinli     Tjernslia 65 

Veikomité 
Medlem   Arthur Cook    Tjernslia 7 

 

Styrets arbeid 
Styret har avholdt 8 ordinære styremøter og 2 workshops. Møtene har vært avholdt på 

Grendehuset. Varamedlemmer har møtt i den grad det har vært mulig. Styret har gjennomført 

vårdugnad, samt arrangert Sankthansfeiring, Oktoberfest , med flere andre aktiviteter.  

 

Medlemmer 
Pr. 01.02.2019 hadde vi 130 betalende medlemmer. Det er 6 færre betalende medlemmer enn 

i fjor (2018). Nedgangen kan skyldes at det var litt flere som flyttet ut fra Skillebekk i 2018 

innbetalingsmuligheter, samt at aktivitetsnivået til styret av være noe lavere grunnet mangel 

på ressurser.  

 

 

 

 

Lekeplassene 
Styret vedlikeholder 2 lekeplasser. Det var dugnadsarbeid på begge lekeplassene, bl.a. ble det 

fjernet busker og mindre trær, raket og generelt vedlikehold.  

 

https://kart.1881.no/nittedal/1481-hagan/gamle-trondheimsvei-30
https://kart.1881.no/nittedal/1481-hagan/holumskogen-26b


Nye benker og bord fra Nittedal Nærmiljøforum 

Vi fikk endelig vårt hyggelig bidrag fra Nittedal Nærmiljøforum, 2 flotte benker og 1 flott 

bord. Disse ble flyttet med god dugnadsånd til Svarttjern. Det står også en benk ved 

ballbingen 

 

Samarbeid med andre 
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. Det har igjen vært fokus på vedlikehold. I år måtte klimaanlegget byttes 

på Grendehuset. Lasse Gudmundsen var ansvarlig for prosjektet. Dette resultert i et nytt 

klimaanlegg og en ny serviceleverandør på vedlikehold av anlegget.  

 

Telenor masten er endelig på plass etter en lang og krevende prosess, med kommune, Telenor 

og entreprenør. Dette har tatt mye av kapasiteten til styrelederen. Den har gitt noe bedre 

dekning, men ikke alle har merket forskjellen. Telenor skal gjøre noen endringer på retningen 

av antennene for å se om dekningen kan bedres.  

 

Solstua barnehage: Thilde Dalsmo Stray og Kjersti Dragland representerer Skillebekk Vel i 

Solstua Barnehage AS pr dato. 

 

Nittedal Nærmiljøforum:  

Dessverre har Nittedal Kommune besluttet å legge ned Nittedal Nærmiljøforum. Siste sak er 

ikke sagt i denne saken, ref. Nittedal Nærmiljøforum. John Magne ga fra seg vervet i 

Nærmiljøforumet 2018. Her bør vi få nye medlemmer fra Vellet vårt som kan bidra til å holde 

liv i et viktig forum som støtter opp om lokalmiljøene. 

 

 

Senior 60+: Vi takker Linda Stand for den flotte innsatsen hun har bidratt med i 2018 også. 

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 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 2018. 

 

Aktiviteter 
Sosiale medier 

Skillebekk Vels Facebookgruppe har fått 15 nye medlemmer det siste året, totalt er det nå 198 

medlemmer. Vi oppfordrer alle til å bruke denne gruppa til å dele både store og små hendelser 

i nærmiljøet vårt. 

Minner også om vår Instagram- og Twitterkonto under «Skillebekkvel» og hjemmesiden vår 

www.skillebekkvel.no. Vi takker Anne Grethe for en flott og engasjerende jobb med våre 

Facebook og hjemmesiden. Her vil det også være en viktig plass og fylle. Håper det er noen 

andre medlemmer som vil bidra her. 

Vårdugnad 

I år gikk dugnaden som planlagt den på mandag den 14.mai. Den innleide containeren ankom 

http://www.skillebekkvel.no/


litt senere enn planlagt, men den ble raskt fylt med hageavfall og mindre trær. Som vanlig ble 

det etter dugnaden servert pølser, drikke og is til barna.  

Takk til alle som bidrar med holde det fint her på Skillebekk!! Dette er kanskje den viktigste 

dugnaden og vi håper at enda flere setter av tid til vårdugnaden i 2019. 

Snegledugnad 

I 2018 fikk vi hjelp en ekstrem varm sommer og i kombinasjon med en grundig snegledugnad 

i 2017, så var det få snegler å se på Skillebekk. Snegledugnad ble heller ikke prioritert pga av 

manglende kapasitet i styret. Her bør medlemmene kunne ta et større initiativ, kanskje det bør 

oppnevnes en egen snegledugnadskomitee ?  Vil noen ta ballen?  

St.Hansfest 

Årets St.Hansbål ved Svarttjern ble godt besøkt av store og små. Selv med ekstrem tørke så 

fikk vi tillatelse fra brannvesenet til å ha et mindre bål. 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.   

Oktoberfest 

Årets oktoberfest gikk som planlagt, men dessverre så var oppmøtet veldig begrenset. Vi var 

tidlig ut med markedsføring på FB og invitasjoner i postkassen. Det var veldig mange «likes» 

på facebook, men det hjelper lite når kun 22 av 50 planlagte kom. Det ble det mye pølser, 

drikke og kake til overs. Vil vi har oktoberfest?  

Vil vi har oktoberfest ??  

17. Mai 

Flagget ble heist på Solstua kl 08:00 av styrets leder og som vanlig leide vi inn Veteran korps 

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 vår nasjonaldag 

 

Julegrantenning Solstua barnehage 

I år var det var det Holumskog Vel som var ansvarlig for tenning av julegranen den 2. 

desember. Det var en god stemning på Solstua. Mange kom og alle fikk servert gløgg og 

kaker mens korpset spilte julemusikk. Dessverre så uteble Holmskognissen, så mange små 

håper at Skillebekknissen klarer å finne frem til julegrantenningen i 2019. 

 

Refleksdag 

Ble ikke gjennomført pga manglende ressurser i styret. Vi trenger hjelp fra medlemmene til å 

ivare ta veisikkerhet på Skillebekk. Det er mange ledige plasser i vår veikomitee!  

 

Skøytedag i ballbingen. 

Styretsmedlemmer tok også initiativ til skøytedag i ballbingen, det ble en suksess med over 50 

barn og voksne i nydelig vintervær. Det er også etablert en isbanekomité i samarbeid med 

Holumskogen Vel som er ansvarlig for å lage skøyteis i ballbingen og vedlikeholde den 

gjennom vinteren.   

 

Veikomiteen 

Arthur Cooke er eneste medlem i veikomiteen, han ønsker å få hjelp fra flere medlemmer til å 

bistå. Det er mange spennende saker å ta fatt på: 



-Refleksdag 

-Dialog med kommunen om trafikksikring på Skillebekk 

-Utbedring av vei og asfalt 

-Farstmålering av politi 

-Andre tiltak.  

 

 

Generelt: 

Styret takker alle som har bidratt i styrearbeid og alle andre medlemmer som har deltatt 

aktivitet for Skillebekk Vel gjennom 2018. 

En stor takk til avtroppende styremedlemmer: Lasse Gudmundsen, Anne Grethe Gabrielsen 

og Bill Søbstad 


