Årsb
beretnin
ng 2010
Styret h
har i 2010 avholdt
a
fem
m styremøteer og behan
ndlet 44 sak
ker.
Vårduggnaden ble holdt
h
8. maai. Prioriteriingslista beestod av 10 punkter ogg 8 av de blle utført
da oppm
møtet var svært
s
godt.
23. junii ble det ho
oldt felles grrilling i sam
mmenheng med
m St.han
ns feiring. D
Det ble rebu
usløp
for storre og små, samt
s
noen andre aktivviteter. Opp
pmøtet var svært godtt og været var
v igjen
på vår sside.
Høstduugnaden blee gjennomfført 25. septtember, dett var ikke mye
m som stood på planeen
denne ggang. Dugn
naden ble raaskt avslutttet pga surt vær. En stor takk til ggrendelagetts leder,
Finn Dalsveen, for å bruke 10 timer av sin fritid till å rydde un
nna busker og andre vekster
v
rundt leekeplassen, svingen mot
m Granhauuglia og graavhaugen so
om var svæ
ært skjemmende.
Dette i takt med styrets inten
nsjon om skkiløyper run
ndt gravhau
ugen som fforegående år.
14. okto
ober ble deet avholdt en
e lovpålagtt kontroll på
p lekeplassen vår. Dennne kontro
ollen
avdekkeet store feill og mangleer som meddførte at ko
ontrolløren ringte styreet og ba om
m
umiddeelbar stengin
ng i og med
d at det villle ta en stun
nd før rapp
porten var fferdig skrevvet. Av
denne ggrunn valgtte styret å fjjerne huskeeapparatet og
o dumphu
uske. Huskeeapparatet ble
klassifissert som farrlig for barn
nets liv og helse, og det
d var derfo
or ikke forssvarlig å haa dette
tilgjenggelig til brukk lenger. Skklietårnet sttår også i faare for å mååtte rives grrunnet man
nglende
sikkerhetsmerkingg, råteskader og pga dee utbedringgene som må
m utføres ffør det kan anses
som sikkkert.
Granhaaugåsen Grendelag mo
ottok pengeegave fra Toten
T
Sparebank på krr. 2000,- og tildelt
kr. 19099,94 - fra Norsk
N
Tippiing – Grasrrotandelen. I tillegg blle grendelagget tildelt
kr. 36966,67 i mom
msrefusjon etter
e
søknadder fra styrret for regnskapsåret 22009.
Tenningg av julegraana skjeddee som vanlig
ig 1. adventt. I fjor var det over 600 påmeldtee og det
var ny rrekord, men
n denne gangen var deet 72 påmeeldte!. Ikke alle som m
møtte, men nissen
n
kom aliikevel og deelte ut pakkker til 29 baarn!
Vedlikeeholdslista fungerte
f
i 2010
2
greit nnok, men sttyret håper selvsagt påå at flere velger å
følge lissta slik at det blir endaa enklere foor de andre som tar an
nsvaret for vvedlikehold
det.
Prioriteeringen av klippingen
k
må
m skje på lekeplassen
n, denne ble nedprioriitert av de fleste
f
som kliippet dette året og lekeeplassen bl e derfor tun
ng å klippe for de som
m tok turen
n dit.
Styret h
har jobbet veldig
v
mye med overtaakelse av veei- og tekniiske anlegg,, samt friom
mråder,
dette årret. Avtalen
n om overtaakelse ble pplutselig sto
oppet av gru
unneierne. Styret er i dialog
d
med addvokat og viil jobbe vid
dere med deenne saken
n i 2011.
Styret taakker gamlle og nye medlemmer
m
for deltakeelsen i 2010
0 og håper ppå et like go
odt
samarbeid utover i 2011.
Med hillsen

Styret

