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SKJELLUMFJELLET OG KIRKEBERGET VEL 

ÅRSBERETNING 
 

Styrets beretning for perioden 15.06.2014-19.06.2015. 
 

 
1.  Skjellumfjellet og Kirkeberget vel   
Skjellumfjellet og Kirkeberget ligger i tidligere Onsøy kommune, og som fra 1994 ble en 
kommunedel av Fredrikstad kommune. Fredrikstad kommune har ca 77 000 innbyggere 
fordelt på 283 km2, og totalt ca 4500 hytter.  Skjærgården består av over tusen små og 
store øyer. Onsøy er nest størst av kommunedelene, og har ca. 13000 fastboende og ca 
3500 hytter og fritidsboliger.  
 
Vellets formål er å ivareta de interesser som anses felles for alle som eier hytte på 
Skjellumfjellet og Kirkeberget. I tillegg er fastboende med adresse Skjellumveien en del av 
vellet fordi vi bruker den samme veien. Gjennom medlemskap i vellet er man sikret veirett 
langs hovedveinettet til hytter som har beliggenhet i vellets område.  
 
Fra 2010 er det avholdt årlige generalforsamlinger/årsmøter. Årsmøtet er beslutningsdyktig 
når minst 10 medlemmer eksklusive styret møter.  
 
Vellet er registrert som foretak i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 
998479533. Slik registrering er viktig ved avtaler som inngås. Vellet er også registrert i 
Frivillighetsregisteret, og kan motta grasrotandel for de som registrerer seg for dette.  
 

2.  Styrets sammensetning m.v. 
I denne periode har styret bestått av følgende: 
Anne-Gry Rønning-Aaby Leder 
Sheila Mette Carlsen  Kasserer 
Terje Grefsli   Styremedlem 
Line Grønland   Styremedlem 
Trond Westereng  Styremedlem 
 
Grethe Jahr   Revisor 
Kirsten Norbeck  Valgkomite 
Hilde Fjenkin   Valgkomite 
 
Det har vært avholdt 6 styremøter i perioden samt 2 befaringer, og i tillegg vært kontakt mellom 
medlemmene på telefon og e-post.  
 
3. Medlemsregister og representasjon 
På årsmøte/generalforsamling kan samtlige i husstanden møte, men hver hytte/bolig er 
stemmeberettiget med kun èn stemme. For medlemmer som ikke kan møte personlig oppfordres 
det til å møte med fullmektig. Fullmakt meddeles skriftlig til styret ved årsmøtets start.    
 
Medlemsregisteret ble oppdatert i april 2015 etter en krevende prosess. Det er fortsatt en utfordring 
at styret ikke får melding om endring av adresse og/eller e-post, overføring av hytte til 
familiemedlemmer samt ny eier ved salg. Medlemsregisteret er søkt kvalitetssikret både når det 
gjelder navn, hytteadresse, gnr/bnr, hjemadresse, telefon og e-postadresser. Det er også lagt inn 
oversikt over utdelte nøkler til bommene, samt annen informasjon relevant for styrets arbeid.  
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4.  Regnskap og økonomi 
Styret står for all administrasjon og regnskapsførsel, og det er ikke gjort avtaler om ekstern bistand 
til regnskapet. Kasserer utfører økonomifunksjonen med bistand fra øvrige i styret gjennom 
utfakturering og innkreving av medlemskontingent, betaling for nøkler og for tjenester for vellet.  
 
Vellet utsteder medlemskontingent 1 gang pr år. Forfall er fra 2014 endret til vår hvert år, og 
eventuell kontingentøkning fastsatt av generalforsamlingen/årsmøtet vil gjelde for påfølgende år, jf. 
årsmøtevedtak 2013. Medlemskontingenten for 2015 er fastsatt til kr 1 000. Fastboende og 
grunneiere med hytte i vellets område betaler halv kontingent, dvs kr 500. De store grunneiere uten 
hytte betaler ingen kontingent. Styret betaler ikke medlemskontingent. 
 
Innbetaling av medlemskontingent har vært fulgt opp i mars og mai 2015, med sikte på å få inn 
eventuell utestående kontingent før årsmøtet.  
 
Medlemskontingenten skal dekke utgifter til vedlikehold av veiene og øvrige tjenester for vellet. 
 
Regnskapet godkjennes av styret, og gjennomgås av revisor før årsmøtet. 
 
5. Vedlikehold, asfaltering og sikkerhet -  stamveinettet m.v. 
Det ble gjennomført asfaltering på store deler av Skjellumveien, samt Kirkeberget i 2014. 
Før sommeren ble det asfaltert fra begynnelsen av Skjellumveien og opp til Seilomveien, 
samt den ødelagte delen av veien til Kirkeberget. Høsten 2014 ble det asfaltert videre opp 
Skjellumveien opp til Skjellumtoppen. Det er også utført grunnarbeid for å fjerne røtter m.v. 
Den øvre del av veien opp til Skjellumtoppen skal tas i 2015.  
 
Det er viktig at hytteeiere/bruker av veien påser at det ikke blir brukt tunge og brede kjøretøy 
/anleggsmaskiner på veinettet. Veiene våre er relativt smale, og ikke beregnet for slike 
kjøretøy. Dersom veien blir påført skade, må hytteeiere som er ansvarlig for trafikken, sørge 
for at dette blir utbedret.  
 
Styret har gjennomført befaring på veinettet og har laget en plan for videre asfaltering, som 
er som følger: 
 
Skjellumveien/Skjellumtoppen – øvre del 
Seilomveien til Stockmannsvei – også vurdering av drenering 
Seilomveien fram til enden 
Kirkeberget – drenering/utbedring ved bekk 
Skjellumåsen 
 
Det må i forbindelse med asfaltering sørges for nødvendig kanting av vei med subbus. De 
som sokner til veien vil være ansvarlige for dette, enten i forbindelse med felles dugnad eller 
umiddelbart etter asfaltering.  
 
Befaring viser at det også kan være behov for annet arbeid knyttet til veinettet, pga 
bekker/overvann etc. Dette blir fulgt opp særskilt ved behov.  
  
Det er laget flere nye fartshumper, og som er viktige for at farten på veien skal holdes nede. I 
tillegg til faste fartshumper ved starten av Skjellumveien, er det satt opp mobile ved Solveig 
Sisseners vei og ved Skjellumtoppen. Farten må holdes nede av hensyn til de som ferdes langs 
våre veier. De mobile fartshumpene tas ned før vintersesongen.  
 
Stamveinettet: 
Årsmøtet/generalforsamlingen vedtok i 1991, med supplerende vedtak 2014, at følgende veier 
skulle inngå i stamveinettet: 
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- Skjellumveien fra hovedveien opp til parkeringsplassen på Skjellumtoppen. 
- Kirkeberget forbi øverste parkeringsplass og opp bakken 
- Hele Seilomveien (tidligere Parkeringsveien og Westendveien) 
- Hele Skjellumåsen 
- Stockmanns vei, 200 m fra parkeringsplassen 

 
Det er årsmøtet/generalforsamlingen som vedtar veinettet, og eventuell utvidelse. Det må sendes 
søknad til styret i god tid før årsmøtet slik at dette kan legges fram for vedtakelse.  
 
For vedlikehold av de resterende veiene oppfordres hytteeierne å opprette egne ”veikomiteer” som 
organiserer vedlikeholdet. For veier utenom stamveinettet, kan det søkes styret om støtte til 
subbus/grus. Det er ikke søkt om slik støtte i 2014. 
 

Det er vedtatt av årsmøtet at det skal sørges for snømåking før påsken. I tillegg har styret fullmakt 
til å bestille snømåking dersom dette er nødvendig av hensyn til sikkerhet/fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy. For hytteeiere som benytter hytta i vinterhalvåret, må det fortsatt 
bestilles/sørges for snømåking/strøing selv. Det har ikke vært behov for ytterlige snømåking utover 
dette i 2015.  
 
Det er satt ut 3 sandkasser fylt med sand – 1 ved informasjonstavle, 1 ved Seilomveien og 1 før 
Skjellumtoppen. Disse blir fylt opp før vinter 2015. Det brukes saltfri sand av hensyn til miljøet.  
 
6. Møteplasser 
Det er etablert flere møteplasser langs veinettet. Det er vedtatt at det skal etableres ytterligere en 
møteplass i Skjellumveien, ovenfor Seilomveien, samt en ny møteplass på oversiden av bommen i 
Skjellumveien. Dette er avklart med grunneier, og vil bli fulgt opp i løpet av 2015.  
 
Møteplassene er merket med skilt. Veiskulder skal i tillegg løpende utbedres der det er mulighet for 
å møtes utenom møteplassene. Det skal ikke parkeres på møteplassene. 
 
7. Veibom til Skjellumfjellet og Kirkeberget -  nye bomnøkler 
Bommene på Skjellumfjellet og Kirkeberget skal være stengt i perioden 1. oktober og fram til 
påsken starter. Det er fortsatt slik at bommene står oppe deler av vinteren, til tross for gjentatte 
påminnelser om dette på bommen, informasjonstavle, hjemmeside og facebooksiden. Det har i 
løpet av vinteren vært noen innbrudd på Kirkeberget, men det er ellers ikke meldt om 
innbrudd/skader.  
 
Det oppfordres til at alle tar ansvar for dette, og sørger for at nøkler som lånes ut til 
håndverkere eller andre blir levert tilbake.  
 

Etter vedtak på generalforsamlingen/årsmøtet 2013, ble det skiftet systemlåser i 2014. Det 
er sørget for oversikt over antall nøkler pr hytte, jf. kommentar under medlemsregisteret. 
Hytteeiere og grunneiere har rett til nøkkel til bommen, men antall nøkler pr hytte er 
begrenset til inntil 4 nøkler pr hytte til kostpris. Ved miste av nøkkel eller behov for ytterligere 
nøkler er prisen kr 1000 pr nøkkel.  
 

Det er en forutsetning at alle økonomiske forpliktelser til vellet er betalt før nøkler gis ut. Dette 
gjelder også ved senere bestilling av nøkler. Utlevering av nøkler skjer etter skriftlig bekreftelse på 
mottak. 
 
Bommene må jevnlig vedlikeholdes, og er merket med gule refleksbånd. Dersom det brukes 
ungdom på dette, betales kr 150 pr time.  
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Det er viktig at alle respekterer periodene hvor bommen skal være låst slik at vi best mulig 
forebygger og hindrer tyveri og innbrudd. Åpningsperioder for bommen kommer klart fram på 
skilt ved bommen, og oppslag på informasjonstavlen.   
 
8. Vakthold 
Etter rapporter om stadig åpne bommer, og at flere hytter var utsatt for innbrudd, er det inngått 
avtale om jevnlig kontroll av bommer, og sørge for at disse er låst. Tilbakemelding i 2014 viser at 
bommene ofte er åpne, og at de ofte har måttet låse bommene.  
 
Vakthold/kontroll av bommene anses fortsatt for å være hensiktsmessig, og det er vedtatt at dette 
skal videreføres også i 2015.  
 
Det har i 2014 vært meldt om innbrudd/tyveri på Kirkeberget.  
 
9. Parkering 
Vellet har ansvar for den store parkeringsplassen i Seilomveien, parkeringsplass ved 
Kirkeberget og på Skjellumtoppen. Øvrige parkeringsplasser/parkeringsmuligheter må 
medlemmene selv sørge for på egen tomt eller ordne ved avtale med eier av berørte tomter. 
Det har ikke vært klager og kontakt fra hytteeiere om parkeringsproblemer i 2014.  
 
10. Skilt 
Fredrikstad kommune har satt opp nye veiskilt til veier kommunen har fastsatt navn for. 
Vellet har ansvar for øvrig skilting, som fartsbegrensning, barn leker og informasjonsskilt. 
Fiskerveien er fortsatt ikke ansett som vei, men navnet Fiskerberget er anmodet reservert i 
kommunen. (Fiskerveien er allerede i bruk annet sted i kommunen.) Det skal sørges for 
skilting i tråd med dette.  
 
Det er bestilt nytt informasjonsskilt til området i tråd med de nye veinavnene, som ventelig 
blir ferdig før sommer 2015. 
 
11. Veinavn og nummerering 
Fredrikstad kommune har ansvaret for veinavn, jf. vedtak fattet av kommunen. Vellet har 
vært aktiv for å påvirke dette for å ivareta våre historiske navn, og for å få en nummerering 
som gjør det enkelte å finne frem. Kommunen har i tillegg benyttet Historielaget som 
rådgiver for veinavn.  
 
Kort om navnene og bakgrunnen for disse:  
 
Skjellumveien 
Navnet har sammenheng med at veien gikk til Skjellum gård/husmannsplass, og som også 
har gitt navn til området i offentlige kart. 
Kirkeberget 
Navnet måtte endres fra Kirkeberget fordi samme navn var i bruk på Kråkerøy. Kirkeberget 
har ventelig sammenheng med at det gikk sti i området til Gressvik, hvor kirken for dette 
området lå.  
Skjellumstien 
Det ble akseptert å bruke veinavn med Skjellum foran, og dette er en kort veistubb.   
Skjellumåsen 
Tidligere Halvorsrødvei, og navnet var allerede i bruk på Slevik. Det ble akseptert å bruke 
veinavn med Skjellum foran, og veinavnet var i samsvar med grunneiers ønske. 
Solveig Sisseners vei 
Tidligere Solveien, og navnet var allerede i bruk i Fredrikstad kommune. Det ble ansett viktig 
for vellet å beholde dette navnet på en av våre veier fordi Solveig Sissener, som var et 
tidligere styremedlem og hytteeier, var en viktig forutsetning for vellets første veier. Det var 
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ønskelig å beholde det på tidligere veistubb fra Halvorsrødvei, men det ble ikke akseptert av 
kommunen. Vi valgte Solveien siden denne starter med SOL. 
 
 
Seilomveien 
Tidligere Parkeringsveien, Westendveien og Bryggeveien, som enten allerede var i bruk eller 
var for like andre veinavn i Fredrikstad kommune. Kommunen aksepterte ikke oppdeling i 
flere navn på veien. Seilomveien er gammel skriveform for Skjellum. I tillegg henspeiler det 
dit veien går, nemlig mot sjøen og seilermiljøet i Hankøsundet.  
Stockmannsvei  
Har vært i bruk lenge, og ivaretar et navn som ellers vil forsvinne fra offentlige kart – veien 
peker mot Stockmansbukta som ligger nederst ved Rørvik. Stockmann bodde her, men 
flyttet senere inn til Stellaugsbukta. Dermed var det akseptabelt for kommunen at vi beholdt 
dette navnet.   
Christensestien 
Tidligere Kvislers vei var for likt annet navn i Fredrikstad kommune. Etter gjennomgang av 
Onsøys historie kom vi over historien om Christense, som var datter på Skjellum 
husmannsplass. Hun tjenestegjorde som tjenestepike hos sognepresten ved Onsøy kirke. 
Han var kjent for å håndtere sine tjenestefolk på en brutal måte, og hun rømte derfra ved 
flere anledninger. Hun ble hentet hjemme hos sine foreldre på Skjellum, og fraktet til tukthus 
i Kristiania. Navnet har derfor tilhørighet til Skjellum gård, og er til minne om henne. 
Fiskerberget  
Fiskerveien er allerede i bruk i Fredrikstad kommune, og blir ikke tillatt. Vi har reservert 
navnet Fiskerberget, som er tidligere navn på området denne veien/stien fører til, slik de 
lokale på Vikane/Ødegaarden har betegnet stien. Foreløpig ønsket ikke kommunen å 
fastsette veinavn her, fordi få hytter sogner til området. Vi beholder Fiskerberget som tar 
vare på gammel betegnelse av området. 
Skjellumtoppen 
Det ble akseptert å bruke veinavn med Skjellum foran, og var i tråd med tidligere 
betegnelse.  
 
Veinavnene er lagt inn i GPS-systemet fra kommunen. Det at man har fått et veinavn og 
nummer for hytta, innebærer ikke at man samtidig får veirett og/eller parkeringsrett. Dette 
har kommunen presisert i brev til samtlige hytteeiere.  
 

12. Planlagte nye hytter på Skjellumfjellet 
Det har ikke vært tilbakemeldinger om nye hytter til vellet. Kommunens forslag til veinummerering 
har tatt høyde for noen nye hytter i tråd med reguleringsplanen for området.  
 
13. Vann- og kloakk på Skjellumfjellet 
På generalforsamlingen i 2009 ble det nedsatt en Vann- og avløpskomite som har hatt ansvar for 
det nye planlagte vann- og kloakknettet som dekker store områder av Skjellumfjellet og 
Kirkeberget. Det er også to andre etablerte vann- og kloakknett i vårt område. 
 
14. Buvik 
Buvik er en liten offentlig badestrand(vik) som brukes av hyttene. Styret følger opp området 
løpende, men er avhengig av tilbakemelding fra brukerne om det er forhold man mener bør tas opp 
med kommunen eller andre. Kommunen har godkjent søknad om etablering og utsetting av ny 
badeflåte, og dette følges opp videre av styret i 2015.  
 
15. Gang- og sykkelsti: 
Ønske om gang- og sykkelsti fra Skjellumveien til Mærrapanna og videre ned mot Vikane, samt til 
Slevikkrysset, er fulgt opp, men fortsatt uten at det er skjedd endringer. Området er fortsatt ikke 
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satt opp på de prioriterte listene for nye gang- og sykkelveier til tross for at det er relativt stor trafikk 
og uoversiktiglig for gående.  
 
16. Nettside og informasjon til medlemmene 
Skjellumfjellet og Kirkeberget vel har egen hjemmeside. Adressen er: www.skjellumfjellet.net  
Vi har egen webredaktør Audun Gulbrandsen, som sørger for at siden er fortløpende oppdatert. 
Det er startet arbeid med å legge om siden for å forenkle og lette oppdatering. Det er vedtatt 
omlegging til Joomla. Webredaktør har fått oppdraget med dette. 
 
Det er ønskelig med gamle bilder eller annet fra området som kan legges ut på siden. Gjennom 
hjemmesiden har medlemmene mulighet til å kontakte styret direkte.  
 
Vi har også en egen facebookgruppe, som supplerer hjemmesiden. Her er det lett å få kontakt med 
andre hytteeiere, og her også fastboende og andre som sogner til området medlemmer. Alle 
henvendelser til styret må fortsatt sendes via hjemmesiden eller i post/ e-post. Henvendelser på 
facebooksiden blir ikke besvart av styret.  
 
Det er i tillegg en stor informasjonstavle i Skjellumveien. Her settes opp informasjon om vellet og 
styrets sammensetning, samt annen viktig informasjon til medlemmene.  
 
Foran årsmøtet/generalforsamlingen blir det hengt opp eget segl med informasjon.  
 
17. Postkasse for Skjellumfjellet og Kirkeberget 
Det er satt opp nye postkasser for vårt område ved informasjonstavlen. Det er satt adresser 
på postkassene, slik at man kan omadressere post hit. Adressen er Skjellumfjellet,  
veinavn/nummer, 1621 Gressvik. Veinavn vil fremgå av postkassene.   
 
18. Felling av trær/utsikt/skjerming mot innsyn m.v. 
Generalforsamlingen 2013 vurderte forslag om en egen trefellingskomite, men dette ligger 
utenfor vellets mandat og eierskap. Det er imidlertid positivt at det tas initiativ for at trær 
holdes nede for å sikre utsikt for flere hytter.  
 
Vellet har ikke ansvar for forhold som gjelder hytteeiere i mellom. Vi er alle private eiere/bygslere 
av egen eiendom, og kan ikke pålegges forhold av vellet/styret. Spørsmål om topping av trær, 
felling av trær, etablering av nye parkeringsplasser/private veier eller andre forhold må derfor tas 
overfor og mellom berørte hytteeiere/beboere. Dette er privatrettslige forhold som hver enkelt selv 
må følge opp. Vellet har kun ansvar for det som berører fellesskapet, og gjør dette i samråd med 
berørte grunneiere. 
 
Det oppfordres til å ha nær kontakt og dialog med grunneiere og berørte hytteeiere om topping 
eller felling av trær. Det er viktig at alle tar ansvaret for å bevare Skjellumfjellet og Kirkebergets 
karakter som et hyggelig hytteområde med furu, gran, eik og naturlige skogområder.  
 
Det er ikke tillatt å hugge/toppe trær på annens eiendom uten samtykke. Behov for utsikt kan være 
i konflikt med eiers/naboers ønske om å være skjermet for innsyn, sol, vind. Dette må man 
respektere. Ulovlig hugging/topping av trær kan medføre erstatningsansvar for de som utfører 
dette, og dette er en økende type saker for norske domstoler. Ta eventuelt kontakt med styret eller 
kommunen dersom du er i tvil om hvem som eier grunnen.  
 
19.  Naboforhold 
Styret har mottatt tilbakemeldinger om støy fra nabohytter. Vi er et vel for private hytter/eneboliger, 
og styret har ingen rolle i forhold eierne i mellom. Styret henstiller til at man tar hensyn til naboene 
både når det gjelder støy i forbindelse med fester/selskap, gressklipp m.v, håndverkere samt bruk 
av bålpanner/grill/brenning som kan gi røyk/lukt m.v.  
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20. Søppelcontainere 
Søppelcontainere er satt ut av Renovasjonsetaten i kommunen; en til papir og en til 
husholdningsavfall. Hytterenovasjonstjenesten er en helårstjeneste og bringeordning i Fredrikstad 
kommune.  Alle hytter er forpliktet til å være tilknyttet renovasjonsordningen. I tillegg til utplassering 
av felles beholdere for husholdsavfall/papirbeholdere, er det etablert returordninger for annen type 
søppel. For vårt område er den nærmeste ved Kiwi Møklegård og/eller Joker Vikane. Kommunen 
har minnet om at annet avfall skal kildesorteres, og leveres til kommunens returpunkter eller til 
gjenvinningsstasjonen ved FREVAR på Øra. Eventuelt til butikk/forhandler hvis det gjelder EE-
avfall (elektriske og elektroniske produkter). 
 

I sommersesongen tømmes containerne opp til 2 ganger pr uke. I vintersesongen tømmes det i 
snitt én gang pr måned. I forbindelse med jul, vinterferie og påske påser kommunen at de 
containerne som er mest i bruk blir tømt hyppigere. Kommunen kan kontaktes dersom det er fulle 
containere.  
 
Det er viktig at alle påser at søppel legges inn i containerne slik at området ser ryddig ut. Vi 
oppfordrer til at man tar med søppel videre, dersom våre er fulle. Det er ikke trivelig med søppel 
flytende i påvente av kommunens tømming. 
 
Avfall som tepper, puter, malingsspann og annet, må kjøres til FREVAR på Øra. Det er fortsatt 
gratis å levere søppel fra privatbil på Øra.  
 
21. Båtplasser 
Mange av hyttene har båtplasser i Ramseklo, som opprinnelig var et område tiltenkt for 
vellets medlemmer, men som nå er eget selskap. Det er også flere som har bryggeplasser i 
Stellaugsbukta, enten på private småbrygger, eller anlegget til Hankøsund brygge 
(Bjørklund). Vellet har ingen ordninger med bryggeplasser. Vellet har formidlet om kjøp av 
båtplasser i Stellaugsbukta, og flere av hyttene har kjøpt slike plasser i 2014. Bryggeplasser 
til leie kan man finne på FINN.no, eventuelt kan man sende forespørsel/tilbud på 
hjemmesiden eller Facebookgruppen, eventuelt oppslag på informasjonstavlen. Utover hjelp 
til å formidle kontakter, har styret ikke noe befatning med dette.  
 
22. Dugnad  
Det ble i 2014 avholdt en felles dugnad langs veinettet med oppmøte på parkeringsplassen i 
Parkeringsveien og på Skjellumtoppen. Det ble kuttet gress og busker/kratt langs veien, og veien 
ble rakt/kostet. Det ble også i 2014 bestilt subbus/knust asfalt slik at veiene en del steder ble kantet 
med grus. Det var godt oppmøte og god stemning blant deltakerne. Dugnaden ble avsluttet med 
grilling av pølser og drikke.   
 
Dugnaden er et bra tiltak som skal gjentas årlig. For å sikre god deltakelse er den lagt til samme 
dag som årsmøtet. Dugnad er viktig for å holde området i orden, og vil i tillegg bidra til at 
hytteeierne, ikke minst barna, kan bli bedre kjent.  
 
Styret oppfordrer også andre til å ta initiativ til dugnader i sitt nærområde ved behov. Dette er viktig 
for å ivareta vedlikehold av veier og stier. 
 
Vellet har en kantklipper som kan lånes ut til medlemmene. Kantklipperen ble stjålet ved 
innbrudd i 2013, men det ble i 2014 innkjøpt ny kantklipper. Kontaktperson for utlån av 
denne har vært Morten Norbeck. 
 
23. Kvistkvern 
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I samsvar med vedtak på Generalforsamlingen, er det undersøkt om det er hensiktsmessig 
å kjøpe inn kvistkvern. I stedet for kjøp, er det vedtatt at det skal sørges for at dette leies inn 
i forbindelse med dugnad eller ved spesielle behov etter oppfordring fra medlemmene.  
 

24. Merking av stier og veier 
Det er viktig at stier og veier er fremkommelige og er merket. Det ble sørget for merking av 
stier i 2014. I tillegg har lokale foreninger sørget for god skilting og merking av skogsløyper 
til Knipen, Slevik, Sprinklet m.v.  
 

25. Fredrikstad hyttelag 
Skjellumfjellet og Kirkeberget vel er innmeldt i Fredrikstad hyttelag, og link er lagt ut på 
hjemmesiden. Styret deltar på møter dersom det er mulig.   
 
26. Tiltak for medlemmene 
Bok/bladkasse 

Det er foreslått å sette opp en bokkasse, etter modell fra andre hytteforeninger. Her kan 
man legge brukte tidsskrifter/bøker man er ferdig med til fri benyttelse for andre. Denne 
er satt opp ved informasjonstavlen. Det skal settes opp praktisk stativ/kasse for dette, 
som skjermer for regn. 
 

27. Valg  
Styremedlemmene velges for 2 år, og to av styrets medlemmer er på valg. Styrets leder velges av 
årsmøtet for ett år av gangen. Revisor og valgkomite velges for 1 år. Valgkomiteens innstilling 
legges fram på årsmøtet.  
 

**** 
 

Minner om at maks hastighet på veiene er 20 km/t. Ta hensyn til at noen av hyttene ligger tett opp 
mot veien, og at barn leker.  Vi har ingen å miste! 
 

Oslo, 18. mai 2015 
 
Anne-Gry Rønning-Aaby                                Terje Grefsli  
Leder  (sign)       Styremedlem (sign) 
 
 
Sheila Mette Carlsen      Line Grønland 
Kasserer (sign)                           Styremedlem (sign)  
 
 
Trond Westereng 
Styremedlem (sign) 
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GENERALFORSAMLING 2015 
DELTAKELSE 

 
 
NAVN:____________________________________________________ 

HJEMADRESSE:____________________________________________ 

           _______________________________________________ 

Telefon/Mobil:_________________________________________ 

E-postadresse:________________________________________ 

 

HYTTEADRESSE: ____________________________________ 

 

* * * * * * * * * 

FULLMAKT 

 

Jeg kan ikke møte selv på Årsmøtet/Generalforsamlingen, men gir 

 

____________________________________________ 

 

fullmakt til å representere meg: 

 

Dato _______________________________________________ 

 

Underskrift: ________________________________________ 

 

 

  


