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Årsberetning for Granhaugåsen Grendelag 
1. januar 2017 – 31. desember 2017 

 

Granhaugåsen Grendelag er en velforening for boligfeltet Granhaugåsen. Grendelaget 
ble stiftet 25.07.2001 og har vært i ordinær drift siden årsmøtet i 2002. Grendelaget 
skal ivareta medlemmenes interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske 
miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. 

Styret 
Grendelagets styre har i 2017 bestått av 
følgende medlemmer: 

Leder:  Bjørn Harald Kristiansen 
Kasserer: Thor Even Skjølås 
Sekretær: Thor Even Skjølås 
Styremedlem: Frode Dahlø 
Styremedlem: Jon André Fagerholm 
Vara:  Øystein Bjerke 

 
Styremøter 
Grendelagets styre har avholdt 5 
styremøter og behandlet 36 saker. 
 
 
Medlemsmøter 
Grendelagets styre har ikke sett noen 
behov for medlemsmøte, men det har blitt 
arrangert aktiviteter hvor flere av 
medlemmene har deltatt på, deriblant 
julegrantenning og grendetreff. 
 

Kontingent 
Årets kontingent havnet på kr. 1800,-, 
fordelt på 2 giroer. Kontingenten hadde 
innbetalingsfrist 20. mars og 20. juni. 
Ingen utestående fordringer. 
 

Arrangementer 
Det ble ikke gjennomført noen dugnader 
dette året. 

 

 

Følgende arrangementer er gjennomført: 

2. september  Grendetreff 
3. desember  Julegrantenning 
 
Grendetreff ble arrangert for andre gang 
og styret fikk positive tilbakemeldinger på 
tiltaket. Det ble grillet hamburgere og 
pølser, samt servert drikke. 
 
Julegrantenningen ble gjennomført i 
tradisjonens tro, med god hjelp fra 
Islands-nissen. 38 barn fikk en liten 
oppmerksomhet. Totalt deltok 80 
personer på julegrantenning. 

Gressklipping ble utført av ØRi AS. Dette 
har fungert tilfredsstillende og 
fellesarealene har vært godt stelt. 

Store deler av området rundt gravhaugen 
ble klippet regelmessig av to av 
grendelagets medlemmer. Dette har gitt en 
positiv virkning hvor gresset har overtatt 
for kratt og ugress. 
 

Økonomi 
Granhaugåsen Grendelag hadde i år et 
totalt positivt resultat på kr. 14 444,19. 
Brukskonto hadde et underskudd på  
kr. 5644,25. Underskuddet dekkes av 
egenkapital. Regnskapet fremlegges på 
årsmøtet. 
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