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Styret h
har i 2011 avholdt
a
tre styremøter og behand
dlet 20 saker.
Vårduggnaden ble holdt
h
14. mai.
m Prioriteeringslista bestod
b
av 7 punkter ogg alle ble uttført da
oppmøtet var svært godt.
St.hansfeiringen, 23.
2 juni, blee denne ganngen avlyst på grunn av
a svært dårrlig værvarssel, regn
og tordden.
Styret sendte flere søknader om
o midler til nye lekeapparater da
d lekeplasssen måtte
rehabiliiteres etter lekeplassko
l
ontrollen 144.10.10. Deet var lite tillslag, men ooppsparte midler,
m
grasrotaandelen, mvva-refusjon
n og et bidrrag på kr. 233 150,- fra Frifond ga nok startkapital til
å bestillle nytt skliee- og huskeapparat. I ttillegg måtte det anleggges betonggelementer og
o
støtsanddområdet rundt
r
apparratene måttte utvides, som
s
igjen ga
g behov foor mer støtssand.
Det blee også leid inn
i minigraaver for utvvidelse av området og hull til betoongelementter.
Per Ivarr Huus og styret delto
ok i utvidelsse av støtsaandområdett, oppmålinng og utgravving til
betongeelementer, samt oppseetting av reeisverket til huskeappaaratet slik att det var klaart til
betong..
20. auguust ble det avholdt sen
nsommerduugnad som
m i all hoved
dsak handleet om monttering
av appaarater og ferdigstillelsee av lekeplaassen i form
m av oppryd
dning etter gravearbeid
der og
utjevnin
ng av oversskuddsmassse. 11 medllemmer, inkkludert styrret, deltok ppå dette.
15. okto
ober ble deet planlagt høstdugnad
h
d, men denn
ne ble avlysst da behovvet for opprrydning
etter so
ommeren ikkke var tilsteede.
Styret h
hadde et mø
øte med Akkershus Fyllkeskommuune i oktober angåendde opprydniing av
og runddt gravhauggen, da dettte ikke er G
Granhaugåseen Grendellag sitt ansvvarsområdee.
Represeentaten fra Akershus Fylkeskomm
F
mune og en
n lokalpolittiker ble eni
nige om at fylket
f
skulle ryydde opp i dette og seette ut inforrmasjon om
m gravhauggen og andrre lokale
gravhauuger våren 2012.
2
Til våår store oveerraskelse ble
b haugen og tilhørennde områdee ryddet
i novem
mber, uten at
a dette varr informert om fra noeen hold.
Granhaaugåsen Grendelag mo
ottok pengeegave fra Toten
T
Sparebank på krr. 2500,- og tildelt
kr. 12 4405,38 - fra Norsk Tip
pping – Graasrotandeleen. I tillegg ble grendellaget tildeltt
kr. 36311,- i momsrrefusjon ettter søknadeer fra styrett for regnsk
kapsåret 20110, en del avkortet
a
i forholld til hva styyret hadde regnet medd. MVA-refusjonen blle med på rregnskapet for
2012 daa utbetalinggen var forssinket pga V
Velforbund
dets undersøkelser om
m de store utgiftene
u
til statsggodkjent reevisor og avvkortningenn generelt sett.
s
Tenningg av julegraana ble gjen
nnomført, ppå nåde, 1. advent. I fjor
fj var det over 72 pååmeldte
og det vvar ny reko
ord, men deenne gangenn var det dåårlig tilbakeemelding ogg dagen sto
od i fare
for å blili avlyst til siste
s
dag. Det
D var særddeles vanskelig for styrret å få tak i nisse, men dagen
ble gjen
nnomføt med nisse ogg oppholdsvvær, helt till nissen var ferdig. Daa kom det et
skikkeliig regnvær!

Vedlikeeholdslista fungerte
f
i 2011
2
noe dåårligere enn
n normalt, slik
s at det bble lenge mellom
hver kliipp, spesielt på lekeplaassen. Siverrt Weiby stiilte sportslig opp og hhjalp til når
situasjo
onen krevdee det, mot en
e kompennsasjon.
Som i 22010, har sttyret også i 2011 jobbeet med overtakelse av vei- og tekkniske anleggg.
Kommuunikasjonen mellom advokat
a
og grunneierss foretak, sttoppet opp og styret anså
a
det
som meest hensiktssmessig å sttoppe dialoogen for å holde
h
advok
katutgiftenee nede. Dett er
mange uubesvarte spørsmål
s
i saken
s
som hadde med
dført mye reessursbruk både for sttyret og
advokatt, og dette er
e en kostn
nad som styyret ikke øn
nsker å påfø
øre sine meedlemmer. Styret
S
er
derfor aavventendee til hva som
m skjer melllom grunn
neierne i om
mrådet før m
man igjen reetter en
henven
ndelse om overtakelse
o
til grunneieers foretak.
for deltakeelsen i 2011 og håper ppå et like go
Styret taakker gamlle og nye medlemmer
m
odt
samarbeid utover i 2012.
Med hillsen

Styret

