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EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  

            

  

Dato: Tirsdag 20.10.20 

Tid:    Kl. 18.00  

Sted: Nordre Ål kirke 

Del 1: Åpning og konstituering 

Sak 1/20 Godkjenning av innkalling 

Sak 2/20 Godkjenning av dagsorden 

Sak 3/20 Valg av ordstyrer 

Sak 4/20 Valg av referent 

Sak 5/20 Valg av tellekorps og to som skal signerer protokollen 

 

Del 2: Beretninger, regnskap og orientering for perioden 2019 

Sak 6/20 Styrets beretning for 2019 

Styrets sammensetning 

På generalforsamlingen i 2019 ble det gjort følgende valg og sammensetning på styret, jf oversikten 

under.  Styret har gjennomført 10 styremøter fra mars 2019 til mars 2020. 

Styreleder/kasserer  Knut Bjarne Rørvik, 27B  
 

Styremedlem/nestleder Kirsten Kallelid, 42A 
 

Styremedlem/dugnadansv. Amund Sveipe Waalen, 3B 
 

Styremedlem/dugnadansv. Anne-Lise Bråten, 41D  
 

Styremedlem/sekretær Janne Nystad, 10C  
 

Styremedlem/garasjeansv. 
 

Bjørn Lillevold, 37C 
 

Varamedlem Hanne Marie Fesnes   

Varamedlem Per Østlie   
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Innledning 

Gjennom perioden har styret jobbet med følgende saker: 

- Dugnad 

- Kommunal overtakelse av vann og kloakk i Ekromskogen Huseierlag  

- Fartshindrende tiltak og bilkjøring/parkering    

- Drenering veier  

- Trefelling 

- Årshjul 

- Undersøkelse og planlegging av arbeid i inngangspartiene ved garasjene 

- Behandlet innkomne saker vedr trefelling, setningsskader mv 

Kasserer har stått for bokføring og fakturering og beboer Roar Rudiløkken har revidert egnskapet. 

 
Økonomi og driftsresultat  

Regnskapet viser et årsresultat på kr 486.532,- hvorav styret foreslår å overføre kr 287.799,- til 

fremtidig vedlikehold.  

Laget har en egenkapital på kr 2 016.241,-ved nyttår og innestående på bank kr 1.988.186,-. 

 

Drift i 2019 

Huseierlaget hadde i 2019 to dugnader.  

Vårdugnaden  

- utført diverse oppgaver som kosting av grus og raking av løv/gress 

- fjerning av grus/sand fra plen på store lekeplassen 

- spyling av garasjer 

- fylt på med bark i bed 

- fjerning av kratt i flere skråninger 

 

Høstdugnaden  

- raking av gress og løv 

- tynning av busker på fellesområder 

- trefelling 

- fjerning av kvister og felte trær 

- fjerning av jernbanesviller på store lekeplassen 

 

Velferdskomiteen overtar ansvar for planlegging og gjennomføring av dugnadene.  Dette krever tett 

dialog mellom styret og velferdskomiteen. 

 

Oppgaver styret har jobbet med: 
Kommunal overtakelse av vann- og kloakksystemene  
Styret v/ Bjørn Lillevold har jobbet med avklaring om ansvar for drift og vedlikehold av vann  

og avløp i Ekromskogen Huseierlag. Arbeidet har bestått i å få dialog med kommunen og engasjere 

advokat som bistår huseierlaget i dialogen. 
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Fartshindrede tiltak/bilkjøring/parkering  
Det vil bli satt ut blomsterkasser i øvre del av feltet som ett tiltak for å redusere hastighet på 

bilkjøring. Hvis dette viser seg å hjelpe vil det bli satt ut kasser flere steder i Ekromskogen. 

Det er sendt ut flere henvendelser til beboerne om bruk av garasjene da det til tider er fullt på 

parkeringsplassene. 

Det er også sendt flere henvendelser om bilkjøring og parkering i boligfeltet. 

 

Drenering 
Det ble utført dreneringsarbeid på veiene sommeren 2019.  

 

Trefelling 

Styret hadde en befaring i forkant av høstdugnaden og det ble sendt ut henvendelse til beboerne om 

forslag til trær som kunne felles/skjermes.  

 

Årshjul 

Styret har gjort noen få endringer på årshjulet som er et godt arbeidsverktøy for styret. 

 

Inngangangspartiet ved garasjene 

Det er gjennomført befaring vedrørende fare for skader på muren over noen av garasjeinngangene. 

Noe vedlikehold bør gjøres og det er bedt om tilbud på pris med mer. 

 

Avslutning  

Møtene har vært konstruktive, hyggelige og saklige hvor samarbeidet har vært godt.  

Vi opplever at beboerne har vært villige til å stille opp for felleskapet, noen ganger på meget kort 

varsel, noe vi har satt stor pris på.  

 

Kommunikasjon, tillegg til årsberetningen i mars 

Det er opprettet en lukket gruppe på Facebook for medlemmer i huseierlaget. Tidvis kommer 

det innlegg som omfatter styrets oppgaver og huseierlagets drift. Temperaturen kan bli høy i 

kommentarfeltet. Det viktig å besinne ordbruk i all form for kommunikasjon, skriftlig så vel 

som muntlig. Styret tar gjerne kritikk, men ber om at den sendes i e-post eller brev til styret 

og ikke rettes direkte til enkelt-styremedlem. Styret ønsker heller ikke å kommuniserer via 

Facebook. 

Styrets oppfordring:                                                                                                                                                                                                                                                                            

Styret og beboerne skal benytte e-post eller brev i sin formidling/kommunikasjon. Generell 

informasjon kan i tillegg legges ut på Facebook-gruppen. Styret skal ikke kommentere 

innlegg. 

For styret, 
Knut Bjarne Rørvik, leder 
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Sak 7/20 Regnskap 2019  

Godkjent på forenklet årsmøte 9.6.2020.  
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Sak 8/20 Budsjett 2020 

Styrets forslag til budsjett 2020 godkjent på forenklet årsmøte 9.6.2020 
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Del 3: Innkomne saker 

Sak 9/20 Endring antall styremedlemmer 

Tilbakemelding fra de siste års valgkomiteer viser at det er vanskelig å rekruttere 

beboere til tillitsverv i styret.                                                                                      

Styrets forslag:                                                                                                    

Endring av antall i styret fra 6 til 4 medlemmer og fra 2 til 1 varamedlem. 

§ 6 i vedtektene endres fra ”Styret velges av årsmøtet og består av 6 medlemmer” til 

”Styret velges av årsmøtet og består av 4 medlemmer”. Endring fra ”Det velges 

videre hvert år 1 varamedlem for 2 år av gangen slik at det til enhver tid er 2 

varamedlemmer i styret” til ”Det velges videre hvert år 1 varamedlem for 2 år av 

gangen i styret”.  

 

Sak 10/20 Gangvei mellom hus nr. 4 og 5 

 
Det har kommet to forslag vedrørende denne passasjen: 

 
1.Forslag om å bygge et tak over gangveien mellom hus nr. 4 og 5 ‘’ zik-zakken’’. 
Denne gangveien brukes av mange og er dårlig vedlikeholdt vinterstid. Særlig 
utfordrende er dette for barnefamilier med barnevogn og eldre. 

 
2.Gangveien ned til søndre, nedre parkeringsplass er svært glatt om vinteren og det 
hjelper ofte ikke å strø. Kan det gjøres noe med dette?  

 

Styrets forslag:                                                                                                                                                                                                                                                                        

Det engasjeres en konsulent som kan utrede måter å sikre veien mot holke. Det 

avsettes kr. 20.000,- til dette. 

 

Sak 11/20 Store lekeplass 

 
Det har kommet ønske om en beplantningsplan og oppgradering av lekeplassen. Det 
foreligger bl.a. en plan for en idrettspark på den øverste grusbanen, kanskje noe av 
denne kan overføres til store lekeplass! Å rehabilitere denne vil høyne bokvaliteten og 
verdien av boligene i området. 
Prosessen rundt oppgradering av lekeplassen, jfr eksisterende plan for øvre 
fotballbane ble skrinlagt, men kanskje den har overføringsverdi. Om dette ikke lar seg 
gjøre hadde det vært fint med en økt med beplantning, skifte av vinduer på Eplebo, 
maling av stativet og kanskje noen nye apparater. Det skal også eksistere en 
beplantnings-plan, utarbeidet av Hillevi Høyer-Andreassen. 

 
Styrets forslag:  
Det nedsettes en gruppe på 3 personer som setter opp et forslag til hva som kan 
gjøres. Gruppen underordnes velferds komitéen som er ansvarlig for dugnader. 
Kostnadsramme: kr. 20.000,- 
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Sak 12/20 Brannsikkerhet i garasjer 

Beboere har uttrykt bekymring for brann i el-biler som står parkert i garasjene da 
disse er vanskeligere å slukke enn brann i andre biler. 

Styret har undersøktforholdene med brannvesenet, og det er ifølge dem ingen grunn 
til bekymring. Også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
konkluderer med at det ikke er økt risiko for brann: 

«Med bakgrunn i det som har kommet frem gjennom statistikken og i litteraturstudien 
så er det ingen ting som tyder på at lading av elbil medfører noen økt risiko for brann. 
Regelverket som gjelder for ladepunkter ser ut til å være dekkende for at risikoen ved 
lading av elbiler i parkeringsgarasjer ikke medfører en uakseptabel økning av risiko. 
Dette forutsetter at ladepunktet er i henhold til gjeldende regelverk, og at 
anbefalingene fra produsentene av kjøretøyet og ladestasjonen blir fulgt. En må 
unngå å benytte stikkontakter som ikke er beregnet for lading, og det skal ikke 
benyttes skjøteledninger i forbindelse med lading av elbiler.»(1) 

DSB gir også anbefaling av type ladestasjon: 

«DSBs klare anbefaling er å installere en ladestasjon (Mode 3) fordi denne gir god 
sikkerhet, lader raskt og har stor fleksibilitet.»(2) 

Kilder: 1. https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/andre-rapporter/dsb-
rapport-2019_123-lading-av-elbil-i-parkeringsgarasje_final-report.pdf 2. 
https://www.dsb.no/link/050d946393a546a6916ba956dd19037c.aspx 

Styrets forslag; 

Det legges til en presisering i huseierlagets gjeldende «retningslinjer for lading av 
elbiler i garasjeanleggen» om at lading bare skal skje via fastmontert ladestasjon 
(Mode 3). 

 

Sak 13/20 Restcontainer 

 

Forslag fra en gruppe beboere om å beholde ordningen med restcontainer:                                                                                                                                                                              

Det er en fast ordning for felles restavfall-kontainere i Ekromskogen huseierlag. Det 

utplasseres to kontainere for restavfall, vår og høst. Kontainerne plasseres øverst og 

nederst i feltet og tømmes en gang i perioden ved behov. Det er viktig at vi jobber 

med bevisstgjøring og holdningsskapende tiltak rundt gjenbruk og sortering av avfall, 

og bruker dugnadene aktivt med dette for øyet. 

Styrets innspill:                                                                                                                                                                                                                                                            

Ordensreglenes punkt 3 om containerordningen er noe uklar på hva som kan kastes i 

containerne, men det står veldig klart at de fortrinnsvis brukes til hageavfall og at 

større gjenstander som for eksempel møbler skal beboere selv frakte vekk. Styret 

ønsker å presisere at containere utelukkende skal benyttes til hageavfall og at 

beboere er ansvarlig for å frakte bort annet avfall. 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/andre-rapporter/dsb-
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/andre-rapporter/dsb-
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Det finnes i dag mange gode ordninger for levering av avfall, som for eksempel retur 
av el-artikler og hvitevarer til Power, Elkjøp eller lignende. Møbler osv som ikke er 
ødelagt kan leveres til f.eks. Gjennbruket. Private husholdninger kan i stor grad levere 
sortert avfall kostnadsfritt på Roverudmyra. Beboere kan hjelpe hverandre med 
transport, eller ta kontakt med styret for å få hjelp til å koordinere dette, slik som vi 
gjorde før sommeren i år. 

Gruppens forslag om å sette ut 2 – 4 restavfallscontainere vår og høst er en 
forholdsvis kostbar (ca 40.000) ordning. Ordningen favoriserer de som har mulighet til 
å levere avfall på dagtid når containerene blir levert. Vi ser at de ofte fylles med avfall 
fra oppussingsprosjekt eller loftsrydding og styret synes ikke det er riktig at 
felleskapet skal betale for dette. 

 

Sak 14/20 Tomtegrenser og bruk av fellesareal 

Det har gjennom årene forekommet flere tilfeller med utbygging på fellesareal i feltet.  

Styrets forslag                                                                                                                                                                                                                                                                          

Det settes sammen en gruppe på tre medlemmer som lager en oversikt over hvor det 

er bygd ulovlig på huseierlagets tomt og utarbeider et forslag til hvordan dette 

håndteres. Behandles på årsmøtet i 2021 

 

Sak 15/20 Bilkjøring 

 

Forslag fra beboer:                                                                                                                                                                                                                                                              

Bommene i øvre og nedre felt flyttes til store lekeplass, og det legges fartshindringer 

med 10 meters mellomrom på alle tverrgående veier. Kjøring skal foregå i gangfart. 

Parkering som ikke er til hinder eller kan skape trafikkfarlige situasjoner skal tillates. 

Styrets innspill: 

Ekromskogen ble i mars 2020 vedtatt som en av Lillehammers kulturmiljøer. Dette vil 
si at områdets særpreg skal bevares. Når det gjelder viktig karaktertrekk står det 
følgende: « Området er utbygd og planlagt etter idealet om bilfritt boligområde med 
gatetun, felles parkeringsløsning, hager og forhager.» I samtale med kommunens 
arkitekt Henrik Natvig ble det klart at et særpreg som at Ekromskogen er bilfritt 
fortsatt må gjelde. Evt forslag om å tillatte bilkjøring vil slik hensikten kulturmiljøer er 
ment, ikke kunne være akseptabelt i forhold til kommunens reguleringer. ( kilde 
kommunedelplan Lillehammer by ( byplanen) 2020-2023(2030).  

 
 

Styret oppfordrer alle til å stille på årsmøtet! 

Saker som drøftes og vedtas på årsmøtet angår alle medlemmer i huseierlaget. Det er derfor 

viktig å møte opp, gi sin mening til kjenne og påvirke utviklingen. 

Kan du ikke møte selv, kan du gi skriftlig fullmakt til en stedfortreder. Fullmaktsskjema er 

vedlagt innkallingen. 

Vel møtt! 


