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Prosjeektgruppee
På årsm
møtet 14.02.22011 ble deet vedtatt at forslaget om
m Prosjektg
gruppe for pplanlegging og
søking aav midler til Sparebank
kstiftelsen 22012, blir stående åpen for frivilligge medlemm
mer til
denne ooppgaven. Styret senderr derfor ut ddette inform
masjonsbrevet og ber dee som ønskeer å påta
seg vervvet, kontaktte styret innen 01.06.20011.
I 2012 vvil Sparebannkstiftelsen prioritere ssøknader som
m omhandler Nærmiljø
jøaktiviteterr, idrett
og lek oog styret serr for seg god
de mulighetter til å se på
p en helhetllig søknad ssom omhandler alle
fellesom
mrådene, meen i all hoveedvekt en hoovedlekeplaass (friområåde 1).
En slik søknad må være godt dokumenter
d
rt, satt opp med
m budsjettt og antatt ffremdriftsplan.
Tildelinnger som giss skal gi en verdi over ttid, altså at det kommer mange til gode. Hvis det gis
en gavee på søknadeen, vil det bli
b krevd en rapport i etttertid med regnskap
r
ogg tilhørendee bilag.
Det er dderfor en gaanske stor og
g krevende jjobb, men styret
s
håperr at noen ilddsjeler i boliigfeltet
ser muliigheter og ønsker
ø
å lag
ge en ordenttlig og god søknad
s
på vegne
v
av greendelaget.
Prosjekttgruppa rappporterer og samarbeideer med styreet.

Lekeapparater
I og med at lekeappparatene på lekeplassenn ikke var i forskriftsm
messig stand,
d, så ble det som
uske. Det ko
kommer også til å
tidligeree informert,, vedtatt en riving av huuskeapparatt og dumphu
bli gjennnomført en riving av sk
klieapparateet da dette ikke
i
er i forskriftsmessiig stand, meen
feil/skadder er ikke av
a en slik arrt at det er ttil fare for barnets
b
liv og
o helse vedd bruk.
Styret syynes det er viktig at deet finnes lekkeapparater tilgjengelig
g på lekeplasssen og har aktivt
sendt utt søknader på
p nye apparater. Så lanngt har gren
ndelaget mo
ottatt kr. 23 150,- i støttte fra
FriFondd.no til en ruutsjebane og
g klatreveggg.

10-årss jubileum
m
25.07.20011 fyller grendelaget
g
10 år! Styreet vurderer å markere dagen
d
med een sosial tilstelning,
men vil se på andree datoer da 10-års dageen er midt i fellesferien
n for de flestte. Forslag om
o type
tilstelninng, tas i moot med takk!! Mer inform
masjon kom
mmer nærmeere.

Veibellysning
Når det gjelder Gusstav Granhaaugs veg, såå er denne meldt
m
til Eid
dsvoll Komm
mune. Her antas
a
det
at komm
munen kun vil
v skifte pæ
ærer i de lam
mpene som slukker, i sttedet for et seriebytte. Styret
har anbeefalt komm
munen serieb
bytte da pærrene er på ov
vertid.
p hele anleegget som eeies av Gran
nhaugåsen Grendelag.
G
SStyret fikk for
f 1 år
Infratekk har byttet på
siden ett pristilbud som
s
styret den
d gang akksepterte, men
m det har ikke kommeet noen
tilbakem
melding fra Infratek på når skifte kkunne foretaas. Infratek har selv tatttt kontakt med
m
styret ogg sagt at tilbbudet fortsaatt gjelder ogg de har derrfor fått opp
pdraget. Prissen som den
n gang
ble gitt var ca. halvvparten av hva
h som ble forespeilet i budsjettett på årsmøteet inneværende år.
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Ski- ogg akedag
Dette uttgår dessverrre i år ogsåå da styrets m
medlemmerr ikke har fu
unnet anledn
dning til å
gjennom
mføre aktiviiteten. Styreet vil forsøkke å sette op
pp en dato fo
or neste år oog håper at noen av
grendelaagets medleemmer kan delta i gjennnomføringeen av dagen hvis styretss medlemm
mer ikke
har mulligheter til dette
d
den ak
ktuelle datoeen.

Dugnaad
Vårdugnnaden er rettt rundt svin
ngen, datoenn avgjøres på
p styremøte i uke 18. D
Det forespeeiles
helgen ffør 17. mai, trolig 14. mai.
m Sett avv datoen!
Det vil, med stor saannsynligheet, bli innkaalt til en eksttra dugnad, men når deette kan skjee er
høyst ussikkert. Styrret håper at noen lekeaapparater kaan være på plass
p
før skooleferien settter inn
for fulltt, men må da ha hjelp fra
fr grendelaggets medlem
mmer til å få
f gjennomfført monteriing av
dette. N
Nærmere infformasjon om
m dette kom
mmer!

Overtaakelse av Vei – og tekniske aanlegg, sa
amt fellesområder
Viser till referat fra ekstraordin
nært årsmøtee, 08.10.2010, punkt 2 samt Medllemsinfo 3-2
2010.
Denne ssaken står foortsatt på stedet hvil daa styret avveenter svar frra grunneierr. Grunneier har
fått purrring på mannglende svarr, men så laangt intet ny
ytt.

En riktiig så flott våår ønskes alle!
a
Med vennnlig hilsenn

Styrett

Granhaugåsen Grendelag
Org. nr. 993 132 829

Postboks 225
2071 Råholt

S 2 av 2
Side

