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SKJELLUMFJELLET OG KIRKEBERGET VEL 

ÅRSBERETNING 

 

Styrets beretning for perioden 8.8.2020-07.08.2021 

 

1.   Skjellumfjellet og Kirkeberget vel   

Skjellumfjellet og Kirkeberget ligger i kommunedel Onsøy i Fredrikstad kommune, og har pr 

1. januar 2021 til sammen 213 medlemmer, som i hovedsak består av hytteeiere. I tillegg er 

fastboende med adresse Skjellumveien en del av vellet fordi de tilhører og bruker 

Skjellumveien, og dermed også har ansvar for vedlikehold av Skjellumveien. 

 

Vellets formål er å ivareta interesser som anses felles for alle som eier hytte eller eiendom på 

Skjellumfjellet og/eller Kirkeberget. Vellet har inngått avtale med grunneiere om rettigheter 

til vei og parkering på Skjellumfjellet og Kirkeberget. Gjennom medlemskapet har 

medlemmene rett til bruk av veier og felles parkeringsområder hvor vellet har inngått slik 

avtale.  Presisering av pliktig medlemskap for veirett meddeles direkte overfor medlemmene 

ved innkreving av medlemskontingent.  

 

Skjellumfjellet og Kirkeberget vel er medlem av Fredrikstad hytteforening, som ivaretar 

samtlige hytteeiere i kommunen, dette gjelder særlig oppfølgning av fylkets kystsoneplan og 

kommuneplan 2018-2030. Fredrikstad hytteforening er høringspart overfor Fredrikstad 

kommune i saker som berører hyttene. “Hytteeier`n” brukes som informasjonsblad.  

 

Vellet er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 998479533.  

 

2. Vedtekter 

Gjeldende vedtekter er fra 2019, og er tilgjengelig på vellets nettside – 

www.skjellumfjellet.net.  

 

3.   Styrets sammensetning m.v. 

I denne periode har styret bestått av følgende: 

Anne-Gry Rønning-Aaby Leder 

Nina Jacobsen   Kasserer 

Terje Grefsli   Styremedlem 

Rune Høilund    Styremedlem 

Ola A. Neegard  Styremedlem 

 

Grethe Jahr   Revisor 

Kirsten Norbeck  Valgkomite 

Hilde Fjenkin   Valgkomite 

 

Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden samt flere befaringer, og i tillegg vært kontakt mellom 

styremedlemmene på telefon og e-post.  

 

4.  Medlemsregister  

Vellet har eget medlemsregisteret med informasjon om navn, hytteadresse, hjemmeadresse, og 

telefon/e-post.   
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I medlemsregistret føres også informasjon om betalt kontingent og antall nøkler som er 

utlevert til bruk for styret. Registeret er kun til intern bruk i styret og skal ikke deles ut eller 

benyttes av andre enn styret.  

 

5. Årsmøte 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 medlemmer eksklusive styret møter, jf. 

vedtektene § 10. Årsmøte ble avholdt 8. august 2020 på parkeringsplassen 

Seilomveien/Stockmannsvei, utsatt pga Covid-19-situasjonen. Dugnaden ble gjennomført i 

juni 2020.   

 

6. Representasjon på årsmøte  

På årsmøtet kan samtlige i husstanden møte, men hver hytte/bolig er stemmeberettiget med kun èn 

stemme. Grunneiere vellet har avtale med om veirett m.v., har stemmerett. Øvrige tomteeiere har 

ikke stemmerett dersom det ikke betales kontingent for tomten(e).  

 

Medlemmer som ikke kan møte personlig kan møte med fullmektig. Fullmakt meddeles skriftlig til 

styret ved årsmøtets start, eventuelt pr e-post/post til styret før møtets start. Det er en forutsetning for 

stemmerett at medlemskontingenten er betalt. 

 

7.  Valg  

Styremedlemmene velges for 2 år. Styrets leder velges i tillegg av årsmøtet for ett år av gangen. 

Revisor og valgkomite velges for 1 år. Valgkomiteens forslag fremlegges for årsmøtet.  

 

8.   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 med forfall innen utløpet av januar måned. Eventuell 

kontingentøkning fastsatt av årsmøtet vil gjelde for påfølgende år, jf. årsmøtevedtak 2013. 

Medlemskontingenten for 2020 og 2021 er fastsatt til kr 1 000. Fastboende betaler halv kontingent. 

De store grunneiere uten hytte betaler ingen kontingent. Revisor og vakthold er fritatt for 

medlemskontingent. Det er 199 fullt betalende medlemmer, samt 7 medlemmer som betaler halv 

kontingent. Dvs til sammen 206 betalende medlemmer. 

 

Nye tomteeiere/eiendommer under utvikling betaler kontingent etter avtale med styret, og hvor det 

tas hensyn til belastning av veinettet. Uavhengig av byggestart, skal det betales full kontingent fra 

det tidspunkt det gis ut nøkkel til bommen. I tillegg betales en engangsavgift som andel av 

vedlikehold til vei. I 2020 har dette vært på kr 6 500 pr hytte. Det er i løpet av 2020 inngått 2 slike 

avtaler.   

 

Det har vært konflikt knyttet til veiretten mellom grunneier og utbygger. Vellet gir følgende beskjed: 

 

“Medlemskap i Skjellumfjellet og Kirkeberget vel gir veirett til vårt stamveinett. Vi gir 

veirett til nye hytter mot kompensasjon til vellet.  

Dersom annen eiendom krysses eller benyttes, så må dette klareres med eier av den/de 

tomten(e) som er aktuelle.  

Årlig medlemsavgift må være betalt innen byggestart. I tillegg skal det pr hyttetomt betales en 

engangsbetaling for å dekke andel kostnader på etablert stamvei på kr 6500 pr 2020.» 
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Innbetaling av medlemskontingent har vært fulgt opp våren 2021, 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.  

 

Vellet har bedriftskonto i DnB, og hvor disponenter er kasserer og styrets leder.  

 

9.  Nettside og informasjon til medlemmene 

Hjemmeside: Skjellumfjellet og Kirkeberget vel har egen hjemmeside. Adressen er: 

www.skjellumfjellet.net. Gjennom hjemmesiden har medlemmene mulighet til å kontakte styret 

direkte.  

 

Facebook: Det er opprettet en egen Facebookgruppe – Skjellumfjellet og Kirkeberget vel, som 

supplerer hjemmesiden. Her kan man få kontakt med andre hytteeiere, og hvor også fastboende og 

andre som sogner til området er medlemmer. Facebooksiden blir brukt til temaer som berører vårt 

område, men også salg/gis bort og tjenester. Det er ikke meningen at siden skal brukes for å kritisere 

personer eller forhold, og hensynet til personvern må ivaretas. Siden skal være en positiv side til 

glede og nytte for alle.  

 

Henvendelser til styret må sendes i post/ e-post til styret. Henvendelser på Facebooksiden blir ikke 

besvart av styret.  

 

Informasjonstavle: Styret bruker også informasjonstavlen i Skjellumveien med informasjon om 

vellet og styrets sammensetning, samt annen viktig informasjon til medlemmene.  

 

10.  Postkasse for Skjellumfjellet og Kirkeberget 

Det er satt opp to postkasser for omadressering til hytteeierne. Adressen er Skjellumfjellet, 

(hytteadresse), 1622 Gressvik. Postkassene er merket med veinavn.  Det anmodes om at 

postkassene sjekkes av samtlige fordi det ofte ligger mye adressert post til hyttefolket her. 

 

Hver sesong blir det satt opp tre aviskasser i området, som benevnes Skjellumfjellet kasse 1 

(Skjellumveien ved infotavle), 2 (krysset Seilomveien/Skjellumveien) og 3 (Skjellumtoppen), 

adresse 1622 Gressvik ved omadressering av aviser.  

 

11.  Stamveinettet –asfaltering/utbedringer 

Stamveinettet: 

Årsmøtet/generalforsamlingen har vedtatt stamveier, og styret har gjennomgått tidligere vedtak, og 

presiserer dette som følger, med sist asfaltert/vedlikehold i parentes: 

- Skjellumveien (2016, 2020 nedre) – hele 

- Skjellumtoppen (2017) opp til veiskille/gren over parkeringsplassen 

- Kirkeberget (2017 og 2018) - opp til toppen av bakken 

- Seilomveien (2018 nedre del/2020 øvre del) - hele fram til parkeringsplass 

- Skjellumåsen – hovedvei opp til topp men ikke gren (tidligere Solveig Sisseners vei) 

- Stockmanns vei (2018) – hele (det som er asfaltert i dag) 

- Solveig Sisseners vei (2020) –  til sving ved fjell - ca 100 m 

- Skjellumstien – (subbus 2020) fram til privat eiendom - ca 70 m.  

- Parkeringsplass Skjellumtoppen 
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- Parkeringsplass Seilomveien/Stockmannsvei 

- Parkeringsplasser Kirkeberget 

 

Det er årsmøtet som vedtar veinettet, og eventuell utvidelse av dette. Det må sendes søknad til 

styret i god tid før årsmøtet slik at dette kan legges fram for årsmøtet. Det er en forutsetning 

av flere hytter sogner til veien. Før asfaltering av grusvei må det tas kontakt med berørte 

grunneiere og de som sogner til veien. I tillegg må dette klareres med Fredrikstad kommune.  

 

Etablering og opparbeidelse av nye veier ut over stamveinettet er for øvrig en sak mellom 

grunneier/berørte hytteeiere og kommunen, og som hytteeierne selv må følge opp.  

 

Stamvei innebærer at veien blir vedlikeholdt med grus/subbus og ryddet for snø. Vedlikehold 

av veien gjøres etter behov. Asfaltering av nye veier er avhengig av samtykke fra 

grunneier/kommunen og etter en konkret vurdering av styret.  

 

Plan for videre asfaltarbeider/utbedringer:  

Styret har, i tråd med årsmøtevedtak, hatt følgende plan for asfaltering 2020: 

1. Reparasjon og vedlikehold av veinettet generelt etter behov  

2. Fartshump ovenfor bommen i Skjellumveien 

Det er foreløpig ikke foretatt ytterligere asfaltering av stamveinettet, bl.a. pga byggearbeider 

som medfører økt trafikk og risiko for ødeleggelse av vei.   

 

Det er påpekt skade i Skjellumåsen, som i utgangspunktet ligger til Bris og/eller utbyggere. 

Dette følges opp særskilt.  

 

Knust asfalt/subbus ble bestilt i forbindelse med dugnad pinsehelg 2020.  Det er forutsatt at de 

som hører til de respektive veier bistår med forberedelser til utbedring/asfaltering, og at det 

også sørges for kanting av vei etter asfaltering.  

 

Veier utenom stamveinettet: 

For veier utenom stamveinettet, kan det søkes styret om støtte til subbus/grus begrenset til kr 3 000.  

 

12.  Parkering 

Vellet har ansvar for den store parkeringsplassen i Seilomveien/Stockmannsvei, 2 

parkeringsplasser ved Kirkeberget og en stor ved Skjellumtoppen. Disse blir vedlikeholdt og 

snømåkt sammen med stamveinettet. Øvrige parkeringsplasser/parkeringsmuligheter må 

medlemmene selv sørge for på egen tomt eller ordne ved avtale med eier av berørte tomter.  

 

Parkeringsplassene skal ikke benyttes til hensetting av båthengere eller annet. De er reservert 

for biler tilhørende medlemmer og besøkende Skjellumfjellet/Kirkeberget. Det er likevel 

tillatt å sette fra seg båthenger for en kortere periode (dager) utenfor høysesong. Det har ikke 

vært klager og kontakt fra hytteeiere om parkeringsproblemer i perioden.  

 

13.  Møteplasser 

Det er etablert flere møteplasser langs veinettet, bl.a. i Skjellumveien. Eksisterende møteplasser må 

holdes ryddige og fri for greiner/ugress. Det har vært arbeidet med ytterligere møteplass nederst i 

Skjellumveien, men foreløpig ikke endelig avklart pga eierforhold. Det er i tillegg utvidet/utbedret 

møteplasser nederst i Skjellumveien.  
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Møteplassene er merket med skilt, og skal ikke brukes til parkering. Det henstilles til å ta hensyn til 

fastboende og hytter beliggende langs Skjellumveien.   

 

14.  Skilt 

Fredrikstad kommune har ansvaret for veiskilt på Skjellumfjellet og Kirkeberget. Vellet har 

ansvar for annen skilting slik som fartsbegrensning og informasjonsskilt. Det er satt opp nye 

skilt med henvisning til Skjellumfjellet og Kirkeberget vel nederst mot Vikaneveien. I tillegg 

vil det bli satt opp nye skilt ved nye møteplasser som tidligere ikke har vært markert.  

 

15.  Veinavn og nummerering 

Fredrikstad kommune har vedtatt navn for veinettet på Skjellumfjellet og Kirkeberget. 

Bakgrunn for navnevalg fremgår på nettsiden. Veinavnene er lagt inn i GPS-systemet fra 

kommunen. Det at man har fått et veinavn og nummer for hytta, innebærer ikke at man gis 

veirett og/eller parkeringsrett.   

 

Det er fortsatt mange hytter som ikke har sørget for merking av veinummer på hyttene. Det 

henstilles til at man sørger for slik merking.  

 

16.  Veibom til Skjellumfjellet og Kirkeberget  

Årsmøtet gjentok i 2019 vedtak fra 2011 om at nåværende manuelle bomløsning skal 

beholdes.  (Alternativ med elektronisk bom eller fjerning av bom ble forkastet med 44 mot 7 

stemmer). 

 

Låser ble skiftet høsten 2014, jf. årsmøtet 2014. 

 

Bommen være åpen i sommerhalvåret fra 15.mars til 15. oktober, og skal være stengt i 

vinterhalvåret med unntak av helger og skoleferier. I helgene stenges bommen etter kl 1600.  

 

Åpningsperioder kommer klart fram på skilt ved bommene, og på informasjonstavlen.  

 

Det har ikke vært særlige utfordringer knyttet til bommene i 2020/2021. Det ble besluttet 

utvidet åpning pga smittevernhensyn og covid-19, men etter et båttyveri ble bommene stengt. 

Det er ikke meldt om annet tyveri eller innbrudd i 2020/2021.  

 

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 man er 

medlem av vellet og at alle økonomiske forpliktelser til vellet er betalt før nøkler gis ut.   

 

Nødetatene: Det er anskaffet egen nøkkelboks, som er satt opp ved oppslagstavle. Nøklene 

her er kun tilgjengelig for nødetatene. Nødetatene er varslet om dette, og fått GPS mål. Brann- 

og redning har i tillegg egen nøkkel.  

 

17.  Trafikkspeil  

Enkelte steder langs stamveien er det uoversiktlig, og det er satt opp speil for å øke 

sikkerheten både for bilister, syklister og gående i alle aldre. Det bl.a. satt opp speil i 

Skjellumåsen og øverst i Skjellumveien. Det kan søkes styret om støtte til speil.  

 

18.  Vedlikeholdsarbeider 

Fartshumper:  
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Det er satt opp veihumper slik: 2 før infotavle (asfaltert), 1 naturlig fartsdump i 

Skjellumveien. 1 mellom Solveig Sisseners vei og Seilomveien og 1 ved Skjellumtoppen. I 

tillegg er det vedtatt ny fartshump ovenfor bommen i Skjellumveien.  

 

Fartshumpene fungerer etter hensikten, og er viktige for å redusere fart i veinettet.  Det er 

barn på mange hytter, og vi ber om at alle tar hensyn, både med motorkjøretøy og sykkel.  

 

Fartshumper er merket med hvitt på asfalt.  

 

Tunge og brede kjøretøy – slitasje på vei/veiskulder:  

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 brede tunge 

kjøretøy. Dersom veien blir påført skade, må hytteeiere som er ansvarlig for trafikken, sørge 

for at dette blir utbedret. 

 

19.  Snømåking/strøing 

Det er vedtatt av årsmøtet 2016 at det skal sørges for helårlig snømåking, dog begrenset til en 

økonomisk ramme på inntil kr 20 000 pr år. Det er laget kart for stamveinettet, og det er for 

sesongen 2020/2021 inngått avtale med Aleksander Carlsen om snømåking. Det har i 2021 

vært gjennomført både snømåking og strøing med sand.   

 

Det kan søkes om måking av private veier felles for flere hytteeiere Slik søknad må fremmes 

for styret som foretar en konkret vurdering. Det er åpnet for at private 

stikkveier/parkeringsplasser kan måkes mot ekstra betaling.   
 

Det settes opp signalpinner som viser kant av vei/markering av rør eller lignende før hver sesong. 

Den enkelte hytteeier må gi beskjed dersom det er behov for markering av hensyn til snømåking ved 

sin eiendom, eventuelt sørge for slik oppmerking selv.   

 

Det er satt ut 4 sandkasser fylt med sand – ved infotavle i Skjellumveien, ved Kirkeberget før 

bakken, ved innkjøring til Seilomveien og ved gangstien før Skjellumtoppen. Sandkassene ble fyllt 

opp januar 2021. Det brukes saltfri sand av hensyn til miljøet.  

 

20.  Vakthold 

Det er inngått avtale om jevnlig kontroll av bommer, og at det sørges for at disse er låst i ukedagene 

i vinterhalvåret.  Det er fortsatt en utfordring at særlig håndverkere setter bommene åpne.   

Vakthold/kontroll av bommene anses fortsatt for å være hensiktsmessig, og det er vedtatt at dette 

skal videreføres også i 2021.  

 

21.  Dugnad  

Det ble gjennomført dugnad i 2020, og oppmøtet og gjennomføringen var bra tross Covid-19-

situasjonen. Veiene ble kostet, busker/gress i veikant ble klippet manuelt og med kantklipper. I 

tillegg ble det kjørt ut subbus til kanting av vei og drenering.   

 

Det ble i tillegg leid kvistkvern, som også kunne lånes av medlemmene etter gjennomført dugnad.  

For 2021 vil det være tilsvarende opplegg. Det har vært kutting under kraftledning, og vi prioriterer 

fellesskapet, men deretter kan hytteeiere disponere til eget bruk. Det er også bestilt subbus og/eller 

knust asfalt til bl.a. Kirkeberget, Stockmannsvei og Skjellumveien nederst. 
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Vellet har en kantklipper/gressklipper som kan lånes ut til medlemmene. Kontaktperson: 

Terje Grefsli i styret.   

 

22.  Vann- og kloakk på Skjellumfjellet 

Det er gitt informasjon på nettsiden om etablerte private vannlag i vårt område.  

 

På Generalforsamlingen i 2009 ble det nedsatt en Vann- og avløpskomite som har hatt ansvar for det 

nye vann- og kloakknettet som dekker store områder av Skjellumfjellet og Kirkeberget. Anlegget er 

ivaretatt av Bris. Anlegget er i full drift med både sommer- og vintervann, og flere hytter har koblet 

seg på anlegget.  

 

På årsmøtet 2020 ble det en informasjon om situasjonen i vannlaget, og det ble innkalt til 

særlig årsmøte i anledning dette.  

 

Det er endelig etablert nytt styre tilknyttet vannlaget, og styret er godt i gang med arbeidet. 

Veldig positivt at det legges informasjon på nettsiden. Styret er representert i styret til laget 

ved Ola A. Nergaard. 

 

Det har vært e.o. kaldt, og dermed frosne rør. Dette er tatt løpende med ansvarlig for 

vannlaget. 

 

Bris har for øvrig satt opp nøkkelboks til de som arbeider med anlegget ved informasjonstavlen.  

 

23.  Buvikstranda 

Buvikstranda er en liten offentlig badestrand(vik). Badebrygge eller badeflåte er ikke aktuelt 

pga grunt vann og protester fra bryggeeier. Trapp fra stranden og opp langs fjellet er tatt opp 

med kommunen og er godkjent og det er lagt steiner som fungerer som trapp sommer 2019. 

Badetrappen ble også utbedret av Fredrikstad kommune, og blir fulgt opp av kommunens 

team.  

 

Det anmodes om at de som bruker området sørger for rydding av strand og område. Bruk gjerne 

Facebooksiden som kontaktside for planlegging av eventuell dugnad.  

 

24.  Felling av trær/utsikt/skjerming mot innsyn m.v. 

Spørsmål om topping av trær, felling av trær, etablering av nye parkeringsplasser/private veier 

eller andre forhold må 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, f.eks. trær langs stamveinettet, 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 ansvar for å bevare Skjellumfjellet og Kirkebergets karakter 

som et hyggelig område 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. Ulovlig hugging/topping av trær kan 

medføre erstatningsansvar for de som utfører dette. Ta kontakt med kommunen dersom du er i tvil 

om hvem som eier grunnen. 

 

Strømleverandør har vært i området, og det er derfor behov for en del opprydding tilknyttet dette. 

Dette tas i forbindelse med dugnaden.  
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25.  Søppelcontainere 

Hytterenovasjonstjenesten er en helårstjeneste og bringeordning i Fredrikstad kommune.  Alle hytter 

er forpliktet til å være tilknyttet renovasjonsordningen. Vi har endelig fått tre sorteringsalternativ; en 

til papir, kasser til metall/glass og en til husholdningsavfall.   

 

Det er på initiativ fra grunneier (og kommunen) flyttet plassering til krysset 

Skjellumveien/Kirkeberget uten kostnader for vellet. Dette bl.a. for å bedre adkomst. 

 

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 blir containere tømt hyppigere. 

Kommunen kan kontaktes dersom det er fulle containere. Det er viktig at søppel legges inn i 

containerne og ikke blir plassert utenfor containere.  Vi opplever fortsatt at det hensettes søppel 

utenfor containerne, og gjør oppmerksom på at kommunen ikke tar med seg dette.    

 

Større mengder søppel, avfall som bygningsmaterialer, tepper, puter, malingsspann m.v., eller 

spesialavfall skal leveres til kommunens returpunkter eller til gjenvinningsstasjonen ved FREVAR 

på Øra. Eventuelt til forhandler hvis det gjelder EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter).  

Det er fortsatt gratis å levere søppel fra privatbil på Øra. Ved bruk av varebil og henger må man 

betale for, se egne satser på kommunens hjemmeside. 

 

26.  Bokskap/skap for kopper og kar 

Det ble i 2015 satt opp et bokskap ved informasjonstavlen til tidsskrifter/bøker/cd/dvd som 

man vil rydde ut, til fri benyttelse for andre. Bokskapet blir regelmessig brukt, og er 

tilgjengelig hele året.  Det blir satt opp en tilsvarende ordning for kopper og kar i 2021. 

 

27.   Naboforhold 

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 som kan 

være problem for astmatikere eller sjenerer naboeiendom.  

 

Det har vært uenigheter om disponering av parkeringsplasser utenom vellets parkeringsområder, jf. 

pkt. 14, men også om veirett og adkomst. Dette er et forhold mellom grunneier og de berørte hytter.  

 

28.  Hjertestarter 

Styret ble gjort kjent med innkjøp av hjertestarter til Skjellumtoppen, og at dette er et viktig 

tiltak for vårt område. Det er kjøpt inn 3 hjertestartere (inkl Skjellumtoppen). Plassering blir 

på Skjellumtoppen, Kirkeberget og Skjellumveien ved Seilomveien. Det er lagt ut 

informasjon på hjemmeside og facebooksiden.  

 

Det er kjøpt inn hengelåser med kode, og brukes samme kode på alle tre utplasseringer.   

 

Bruken av hjertestarter er beskrevet, men i tillegg er det linket til YouTube-video om bruk.  

 

Hjertestarterne vil bli meldt inn til hjertestartregisteret og AMK-sentralen, med GPS mål.   

 

**** 
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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 ønsker alle fortsatt fine hyttedager på Skjellumfjellet og Kirkeberget. 

 

 

Gressvik, 22. mai 2021 

 

Anne-Gry Rønning-Aaby                                Terje Grefsli  

Leder  (sign)       Styremedlem (sign) 

 

 

Nina Jacobsen       Rune Høilund 

Kasserer (sign)                           Styremedlem (sign)  

 

 

Ola A. Nergaard 

Styremedlem (sign) 
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ÅRSMØTE 2021 

DELTAKELSE 

 

 

NAVN:____________________________________________________ 

HJEMADRESSE:____________________________________________ 

           _______________________________________________ 

Telefon/Mobil:_________________________________________ 

E-postadresse:________________________________________ 

 

HYTTEADRESSE: ____________________________________ 

 

* * * * * * * * * 

FULLMAKT 

 

Jeg kan ikke møte selv på Årsmøtet, men gir 

 

____________________________________________ 

 

fullmakt til å representere meg: 

 

Dato _______________________________________________ 

 

Underskrift: ________________________________________ 

 

 

  

http://www.skjellumfjellet.net/
mailto:styret@skjellumfjellet.net

