
 

 

 

Styrets forslag til saker på årsmøte 06.02.2017 
 

Sak 1 
Godtgjørelse i henhold til §10.7 

Dersom styremedlemmer skal motta godtgjørelse for utførelsen av 

verv, skal godtgjørelsen fastsettes av årsmøtet med virkning for 

kommende styreperiode 

Leder + styremedlemmer: Kr. 1000,- pr verv (totalt kr. 3000,-, vara godtgjøres ikke). 

Kasserer:   Kr. 2000,- 

Sekretær:   Kr. 2000,- 

Total godtgjørelse 2017: Kr. 7000,- 

Godtgjørelse utbetales til styremedlemmer i desember. 

Vedtak: _____________________________________________ 

 

Sak 2 
Styret gjennomførte et prøveprosjekt i 2016 med utsetting av gressklippingen av grendelagets 

friområder til ØRi AS. Styret anser dette som vellykket og ønsker å videreføre avtalen. 

 

ØRi AS ber om en avtale på 3 år med en fastpris på kr. 11 000,- pr år eks mva 

Årlig avtale, legges inn i budsjett 2017, 2018 og 2019: Kr. 13 750,- pr år. 

Vedtak: _____________________________________________ 

 

Sak 3 
Styret vil jobbe aktivt med å holde gravhaugen fri for vegetasjon slik at gresset får overtaket 

og området vil bli en grønn flekk. Styret har sett på alternativer for å kunne effektivisere 

klippingen, og har fått et tilbud på en demobrukt, selvgående gresstrimmer, HWT 600 WD, 

til kr. 9200,- eks mva. Med i prisen medfølger ekstra tråder. 

Innkjøp: Kr. 11 500,- 

Beløpet anbefales dekket av kontoen «Tildelte midler». Styret har tidligere fått tildelt  

kr. 2500,- til dette formålet og har også inne søknad hos Akershus Fylkeskommune. Ved 

tildeling av midler vil midlene bli ført tilbake til «Tildelte midler». 

 

Granhaugåsen Grendelag mottar årlig kr. 6000,- fra Akershus Fylkeskommune v/arkeologisk 

enhet for å holde vegetasjonen nede.  

Vedtak: _____________________________________________ 

 



 

 

 

Sak 4 
Styret har invitert eier og utbygger av området, Nordbohus Romerike AS, nordvest for 

Granhauglia, Gårds- og bruksnr 128/76, 128/77, 128/85, 128/123, 128/217, til dialog for et 

eventuelt fremtidig samarbeid og utvidelse av Granhaugåsen Grendelag. 

Styret opplever Nordbohus Romerike AS som imøtekommende og ser for seg en mulighet for 

at Granhaugåsen Grendelag sitt ansvarsområde utvides til også å gjelde deres eiendommer 

som trolig vil påstartes høsten 2017 med byggetrinn 1. 

Styret ber om et mandat fra Årsmøtet for å arbeide videre med at alle husstander i nevnte 

område innlemmes i Granhaugåsen Grendelag. Dette vil bety at dagens 43 medlemmer 

utvides til ca. 90 medlemmer. Driften forøvrig antas å bli forholdsvis lik, men med ansvar for 

2 ekstra friområder.  

Styret vil jobbe for at det de nye medlemmene innbetaler en «oppstartssum» for å bli med i 

Granhaugåsen Grendelag, slik at dette blir nærmest mulig lik beløpet som grendelagets 

medlemmer allerede har bidratt i oppspart kapital og investeringer gjort de siste årene. 

Vedtak: _____________________________________________ 

 


