Innkalling til generalforsamling i Solemskogen veilag
17. mars 2022
kl. 19.00 på grendehuset

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder og opptelling av stemmeberettigede medlemmer
Valg av referent
Valg av 2 medlemmer som sammen med styreleder skal underskrive
protokollen fra generalforsamlingen
Årsmeldingen fra styret
Revidert regnskap og budsjettforslag
Innkomne saker
Valg

Vedlagt ligger årsmelding og valgkomiteens innstilling.

Styret i Solemskogen veilag

SAK 5 – ÅRSMELDING 2021-2022
1. Tillitsverv
Solemskogen veilag har hatt følgende tillitsverv for 2021-2022:
Veilagets styre
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Sigurd Vestrheim
Dag Wigum
Mai-Lis Berg
Lavanya Thiruchelvam-Kyle
Monica Ormerod Skaarud
Hilde Fagervik Morton
Anne Katrine Haga

Veilagets revisor
Revisor
Ståle Søbye
Valgkomité
Øyvind Paulsrud
Inge Solberg

2. Møtevirksomhet
Generalforsamling
Generalforsamling for Solemskogen veilag ble avholdt 29. september 2021 på
grendehuset. Protokollen ligger tilgjengelig på velets nettsider.
Veilagets styre
Styret har gjennomført møter den første torsdagen hver måned.

3. Saker til behandling og diskusjon i styret
Vintervedlikehold av veier/veilaget
Oslo kommune har avtale med Total Uteservice AS om vintervedlikehold av veiene.
Manglende brøyting etc. kan meldes til kommunen på internett (bymelding.no). En kort
periode fra januar 2022 ble det gitt feilmelding på bymelding, men dette er nå korrigert,
og feil/mangler ved brøyting kan nå lettest meldes til kommunen på bymelding.
I inneværende periode (2022) er Setervollveien og Kringlebekkveien skadet ifm. brøyting.
Både Oslo kommune og Total Uteservice AS har beklaget det inntrådte og tilkjennegitt at
veiene vil bli istandsatt til våren.

4. Økonomi
Veilagets økonomi har vært stabil i regnskapsperioden. Veilaget har negativ egenkapital
og har lånt NOK 20 000 fra velforeningen.

5. Informasjon
Aktuell informasjon publiseres på nettsidene og i Facebook-gruppa Solemskogen.
***

SAK 6 - REVIDERT REGNSKAP OG BUDSJETTFORSLAG
Revidert regnskap for 2021 og budsjettforslag blir fremlagt før generalforsamlingen.

SAK 7 – INNKOMNE SAKER
SAK 8 – VALG
Valgkomiteens forslag til styre for Solemskogen veilag følger vedlagt. Valget gjennomføres
på velforeningens generalforsamling.

Innkalling til generalforsamling i
Solemskogen velforening
17. mars 2022
kl. 19.15 på grendehuset
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder og opptelling av stemmeberettigede medlemmer
Valg av referent
Valg av 2 medlemmer som sammen med styreleder skal underskrive
protokollen fra generalforsamlingen
Årsmeldingen fra styret
Revidert regnskap og budsjettforslag
Innkomne saker
Valg

Vedlagt ligger årsmelding, innkomne saker og valgkomiteens innstilling.

Styret i Solemskogen velforening

SAK 5 – ÅRSMELDING 2021-2022
1. Tillitsverv
Solemskogen velforening har hatt følgende tillitsvalgte for 2021-2022:
Velforeningens styre
Leder:
Sigurd Vestrheim
Nestleder:
Dag Wigum
Kasserer:
Mai-Lis Berg
Sekretær:
Lavanya Thiruchelvam-Kyle
Styremedlem:
Monica Ormerod Skaarud
Styremedlem:
Hilde Fagervik Morton
Styremedlem:
Anne Katrine Haga
Veilagets revisor
Revisor
Ståle Søbye
Valgkomité
Øyvind Paulsrud
Inge Solberg
Festkomité
Silje Lied
Trude Drægni
Lisa Maria Hareide
Kristian Ormerod Skaarud
Utleieansvarlig grendehuset
Janne Kolstad

2. Møtevirksomhet
Generalforsamling
Generalforsamling for Solemskogen velforening ble avholdt 29. september 2021 på
grendehuset. Protokollen ligger tilgjengelig på velets nettsider.
Velforeningens styre
Styret har gjennomført møter den første torsdagen kl. 19.00 hver måned.
Festkomitéen
Etter lengre tid med lite festligheter grunnet pandemi har festkomitéen gjort en super jobb
i høst/vinter med planlegging og gjennomføring av følgende aktiviteter som
Solemskogens innbyggere har satt stor pris på:
- Mat og drikke på dugnad 16.10.2021
- Julegrantenning etterfulgt av kino 28.11.2021

- Barnebruktmarked 05.12.21
- Skøytedag med familiecup 23.01.22
Informasjon om skidag kommer.

3. Saker til behandling og diskusjon i styret
Grendehuset/idrettsbanen
1. Generelt vedlikehold
Det utføres ukentlig tilsyn av grendehuset med fortløpende utbedringer ved behov ved
hjelp fra Per Magne Olsen. Dugnad ble gjennomført i oktober 2021 med
vedlikeholdsarbeid på idrettsbane, volleyballbane, øvrig uteareal, samt vask av
kjøkken/kjeller/vaskerom. Velet har søkt frivillighetsmidler fra bydel Nordre Akersom er
planlagt benyttet til innkjøp av utstyr til idrettsbanen.
2. Samarbeid med leietakere
Velforeningen har et godt samarbeid med leietakere på grendehuset gjennom
utleieansvarlig Janne Kolstad.
3. Vannkvalitet
Styret har vært i kontakt med Oslo kommune BYM vedrørende vannkvaliteten i
drikkevannet i velhuset (barnehagen). Vannprøver avdekket høye verdier av klorid som
kan kobles til veisalt. Bymiljøetaten ser alvorlig på dette med ønske om referanseanalyser
fra selve brønnen for å overvåke situasjonen før eventuelle tiltak blir vurdert. Dette har
ikke vært praktisk gjennomførbart, men kommunen er invitert til befaring for videre
vurderinger.
4. Brøyting av skøytebane
Med mål om lavest mulig kostand for brøyting av skøytebane har et knippe ildsjeler stått
for brøyting av skøytebanen vinteren 2021-2022.
5. Sosiale tiltak: etablering av Solemskogen fritidsklubb for barn og ungdom
a. Sommer-/vinterleker
b. Kino
c. Fritidsklubb
6. Utredning av muligheter for ivaretagelse av grendehuset
Ved forrige generalforsamling fikk det påtroppende styret gode innspill etter diskusjon om
at grendehuset eies av Oslo kommune (Boligbygg), men disponeres og leies ut av
velforeningen, og hvilke alternativer velforeningen har for sikring av innbyggernes
interesser tilknyttet barnehagen og velhuset samt utearealet. Innspillene ble inkludert i en
utredning av alternative utfall i saken som skal fremlegges av et underutvalg i styret på
generalforsamlingen.
Avvikling av skolebuss for elever ved Kjelsås skole
Tilbudet om skolebuss for Kjelsås-elevene som bor på Solemskogen ble nedlagt med kort
varsel i juni 2021 av Kjelsås skole. På tross av klager fra berørte foreldre med støtte fra

styret, samt protester ved deltagelse i bydelsutvalgets åpne halvtime i høst opprettholdt
skolens rektor og Utdanningsetaten sin vurdering. Klagen fra berørte parter ble oversendt
Statsforvalteren i Oslo og Viken, men på tross av at Statsforvalteren uttrykte enighet om
mangelfullt vedtak, ble vedtaket opprettholdt uten videre klagemulighet. Statsforvalteren
uttrykte dog anbefaling om utbedring av trafikkfarlige forhold for elevene som tar bussen
fra stoppet på Gulldalen.
Saken er videresendt til Sivilombudet i regi av berørte familier, og engasjementet er stadig
bredt for opprettholdelse av skolebussordningen ettersom det ikke anses forsvarlig at små
barn uten forutsetninger for å kunne forstå/vurdere trafikkbildet venter på bussen i
veibanen uten hverken fortau eller busslomme.
Trafikksikkerhet
Velforeningen fortsetter arbeidet med å overtale kommunen til å etablere fartsbegrensende
tiltak i Solemskogveien. Det ble sendt et brev om trafikksikringstiltak til bydelen i slutten
av september 2021, endelig liste over tiltak som planlegges utbedret finnes på kommunens
nettsider. Styret og flere medlemmer har anmodet kommunen om sikring av
Solemskogveien fra Lachmanns vei via bymelding.
Utleie av velhuset
Utleievirksomheten på grendehuset har økt noe etter en beskjeden periode i pandemien.
120-års jubileum for Solemskogen 2023
Per Magne Olsen og Tore Faller har takket ja til å organisere planlegging av et felles
arrangement i anledning Solemskogens 120-års jubileum i 2023.
Felles 17. mai feiring
Et felles arrangement skal planlegges og organiseres ved hjelp av så mange som mulig av
velforeningens medlemmer, Lavanya Thiruchelvam-Kyle har tatt oppgaven med å
delegere oppgaver.

4. Økonomi
Velforeningen har en god økonomi.

5. Informasjon
Aktuell informasjon publiseres på nettsidene, på Facebook-gruppa Solemskogen og i
postkasser.
Ta gjerne kontakt med styret hvis du lurer på noe!

SAK 7 – REVIDERT REGNSKAP OG BUDSJETTFORSLAG
Revidert regnskap for 2021 og budsjettforslag blir fremlagt før generalforsamlingen.

SAK 8 – INNKOMNE SAKER
1. Grendehuset
Grendehuset eies av Oslo kommune (Boligbygg), men disponeres og leies ut av
velforeningen. Styret ønsker innspill til videre dialog med Boligbygg.

SAK 9 – VALG
Valgkomiteens forslag til Generalforsamlingen i Solemskogen Velforening (og veilag) 20222023:
Styret
Leder
Sigurd Vestrheim
Nestleder
Dag Wigum
Kasserer
Mai-Lis Berg
Sekretær
Lavanya Thiruchelvam-Kyle
Styremedlem Jon Olav Grepstad
Styremedlem Monica Ormerod Skaarud
Styremedlem Anne Katrine Haga

På valg for to år
Ikke på valg
På valg for to år
Ikke på valg
På valg for to år
Ikke på valg
Ikke på valg

Utleieansvarlig grendehuset
Janne Kolstad

Ikke på valg

Festkomite
Silje Lied
Trude Drægni
Silje Reinhardt
Kristian Ormerod Skaarud

På valg for to år
På valg for to år
På valg for ett år
Ikke på valg

Revisorer
Ståle Søbye
Idun Heier

Ikke på valg
På valg for to år

Valgkomite
Øyvind Paulsrud
Inge O. Solberg

Ikke på valg
På valg for to år

