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HALLANGSPOLLENS VEL 

 
Innkalling til årsmøte digitalt på Teams onsdag 24. mars 2021 kl. 1900. 
 
PÅMELDING TIL ÅRSMØTET MÅ GJØRES PR. E-POST TIL STYRET@HALLANGSPOLLENSVEL.NO 
SENEST 22 MARS KL 20.00. 
VENNLIGST OPPGI DEN E-POSTADRESSE DU ØNSKER Å DELTA MED.  
INVITASJON OG LINK TIL TEAMS VIL BLI SENDT UT I LØPET AV 23 MARS TIL DE SOM ØNSKER 
Å DELTA PÅ ÅRSMØTET. 
 
Dagsorden 
 
1. Konstituering: 
 a. Valg av møteleder 
 b. Valg av referent 
 c. Valg av 2 til å underskrive referatet 
 d. Godkjenning av innkalling 
 e. Godkjenning av dagsorden 
 
2. Behandle styrets årsberetning for 2020 
 
3. Godkjenne regnskap med revisjonsberetning 
 
4. Budsjett og kontingenter 
 Styret foreslår følgende satser for 2021: 

Medlemsavgift   kr.        800    
  Veiavgift medlemmer  kr.        500   

Veiavgift ikke-medlemmer kr.      1.300  
X-ordinær veiavgift for utbedring av veiene 

kr.      1 000  
Vannavgift   kr.      3 000 (økning med kr. 500)  

  Misbrukeravg. vann  kr.      1 500  
  Tilkoplingsavg. vann  kr.      2 000  
  Fravær på dugnad  kr.        250 
  Purregebyr 1. purring  kr.        100  max. sats i hht. norsk lov 
  Purregebyr 2. purring    kr.        200  max sats i hht. norsk lov) 
 
5. Fastsettelse av styrehonorarer 
 Styret har budsjettert med kr. 55.000. 
 
6. Behandle andre saker som er lovlig anmeldt årsmøtet 

a. Brøyte Hilmarsvei 
Forslag fra Kenneth Rønvik om å endre brøyteinstruks så Hilmars vei blir brøytet i 
regi av Vellet. 
 
Styrets innstilling: Dette tas i forbindelse med en total revidering av vellets 
brøyteinstruks. Hilmars vei brøytes i dag av en fastboende privatperson innerst i 
veien 
 

b. Til årsmøtet i 2020 var det 3 forslag til lov-/vedtekts-endringer (Styret, Paul Smedbakken 
    og Kristian Foss m.fl.). Grunnet møtesituasjonen i 2020 ble det vedtatt å utsette 
    behandlingen av alt unntatt 1 punkt til senere. 
    De 3 forslagstillerne har forsøkt å samle resterende i 1 forslag og kommet til følgende.  
    Punktene kan stemmes over i sin helhet, eller punkt for punkt: 
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c. Forslag til vedtektsendring fra Styret: 
  Oppdatere agenda for saker årsmøtet skal behandle (under § 11 Årsmøte) 
  Tekst i dag: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  Forslag til ny tekst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Begrunnelse: oppdatere til tidsriktig agenda for foreninger 
 

d. Forslag om å endre «protokoll» med «referat» i alle sammenhenger 
 Begrunnelse: Referat er en riktigere betegnelse 
 
e. Forslag til vedtektsendring antall fullmakter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Valg 2021: 
  a) Leder (for ett år) 
  b) 3 styremedlemmer (for to år) 

d) To varamedlemmer (for ett år)   
  e) 2 revisorer     

f) Valgkomité  
g) Sommerfestkomité 

 
9.  Info asfaltering veier 
 
10. Info bredbånd 
 
11.       Ny styreleders ord 
 
 



 
HALLANGSPOLLENS VEL 

 
STYRETS BERETNING FOR 2020 

 
Styret har i perioden bestått av: 
 
Kjell Gunnar Knutsen  leder    på valg     
Lars Botten   styremedlem  ikke på valg    
Janne Haanes   styremedlem   på valg   
Elisabeth Sundsby  styremedlem  ikke på valg 
Lars Bergersen  styremedlem  på valg 
Reidar Nesje   styremedlem  ikke på valg 
Paul Smedbakken                  varamedlem  på valg 
  
Revisorer:   Arild Søhagen  på valg 
    Per Erik Syvertsen på valg   
 
Valgkomite:   Berit Eyde Kjuus på valg 
    Evy Eriksen   på valg 
    Arve Breen  på valg 
 
Sommerfestkomité:       på valg  
    Og Styret 
      
Veiansvarlig:   Kjell Gunnar Knutsen styrets kontaktperson 
Vannspeil/badeplass:  Lars Botten og Paul Smedbakken styrets kontaktpersoner 
 
Rodemestere: 
 Rode  1  Lars Bergersen   Henrik Lundsvei – indre 

Rode  2 Johs Antonsen   Henrik Lundsvei – øvre 
Rode  3  Magne Johansen    Konrad Gardersvei fra Veltomta til ”Torget” 
Rode  4  Freddy Egsæter   Strandmyrveien fra Veltomta til Standmyrbk. 
Rode  5 Jan Furuberg    Strandmyrbakken – Strandmyrtoppen 
Rode  6 Geir Midtun    Olsok- /Jonsokveien  
Rode  7 Paul Smedbakken   Strandmyrveien til Veltomta  
Rode  8 Tom Kaarød    Konrad Gardersvei – Polleveien  
Rode  9 Kai Vissgren    Damholtet 
Rode 10 Claus Nielsen   Bekkeholtet 
Rode 11 Anders Grendahl    Svartlagsveien – nedre 
Rode 12 Arne Solli    Svartlagsveien – øvre 
Rode 13 Kjell Gunnar Knutsen  Holmen (med vei) inkl. Bleien brygge 
Rode 14     Holmen uten vei 
Rode 15     Polleveien 
Rode 16 Garderfelts-Bryggene SA   Strand Garderfeltet 
Rode 17 Pollestien Bryggeforening  Strand Kommunefeltet 
Rode 18      Hilmars vei 
    

Vannverkansvarlig:   Lars Bergersen   
”Lokale” vannmenn:  Robert Ekeberg - koordinator  

 Gunnar Nyhoff 
 Espen Jacobsen 
 Johs Antonsen  
 Inge Johnsen  
 Kjell Gunnar Knutsen (Holmen) 

Hallangsposten    Styret 
Webside    André Langseth 
Garderfelts-Bryggene SA  Paul Smedbakken 
Pollestien Bryggeforening  Kjetil Ødegaard 
Bleien Brygge    Hans Kjørven 
Ingeborgskjær Bryggelag  Kristian Foss 



 
 
STYRETS BERETNING 
 
Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter. Antall medlemmer er 237 og 4 æresmedlemmer.  
Styret har i perioden arbeidet spesielt med: 
 
Hallangsposten/webside 
Hallangsposten utkom med 1utgave i forbindelse med årsmøteinnkalling. 
Annen informasjon ble publisert på nettsiden vår og sendt ut som nyhetsbrev til medlemmene. 
Nettsidene er styrets offisielle informasjonsorgan til våre medlemmer og websiden: 
www.hallangspollensvel.no er flittig besøkt. Her finnes informasjon om vellet, lover og regler, 
kontaktpersoner, årsberetninger, og den oppdateres også med nyheter fra nærområdet. 
Hallangsposten, nyhetsbrev o.l. vil alltid bli lagt ut på nettet. Send oss gjerne nyhetstips og bilder 
som kan være aktuelle for vår nettside eller til Hallangsposten. Husk også på å holde styret 
informert om endring av adresse og e-post. 
Ved en eventuell eiendomsoverdragelse ber vi dere om å melde fra til styret om hvem som har 
overtatt. Facebook-gruppen Hallangspollens Vel er også flittig brukt i forbindelse med særlig 
aktuelle saker.  
Informasjon om helårs vann- og avløpsprosjektet blir også lagt ut på websidene. 
 
Utbygging av vann og kloakk i vårt velområde 
I 2020 har HVASA fått et par nye medlemmer, og det har vært noe aktivitet når det gjelder å lukke 
tidligere innmeldte avvik. HVADA har håndtert drift av anlegget sammen med serviceleverandør.  
Det er fortsatt mulig å melde seg inn, men utbyggingsselskapet (HVASA) er besluttet nedlagt, så 
fremtidige innmeldinger vil skje direkte til driftsselskapet (HVADA). Anleggsarbeider/tilkobling av 
nye medlemmer vil skje i puljer når det foreligger et visst antall nye påmeldinger. 
Informasjon om prosjektet er tilgjengelig på www.hallangspollensvel.no )  
  
Vannanlegget 
Vannforsyningen har vært stabil og god gjennom våren og sommeren, men utpå høsten ble det 
igjen konstatert større lekkasjer i områder hvor vannledningen ligger nedgravet i Olsokveien, og det 
ble til slutt besluttet å skifte et lengre stykke slange i dette området. Anlegget er gammelt og 
ressurskrevende å holde i drift. Takk til vannmenn – Robert og Espen for deres uvurderlige innsats.  
 
Veier 
Det er foretatt vesentlige utbedringer av Svartlagsveien fra demningen og sørover. Det er lagt nytt 
dekke av kvernet asfalt og dreneringen er utbedret med kum og tilhørende dreneringsrør. 
Utbedringen er finansiert som et spleiselag mellom hytteeierne i området, velforeningen, HVADA og 
ansvarlig entreprenør for utbyggingen av vann og avløp. 
På årets dugnad ble det gjort mindre reparasjoner på veiene med kvernet asfalt. 
Styret har i perioden jobbet med å formalisere parkeringsplasser i området i Henrik Lundsvei ned 
mot Ingeborgskjær. Det formaliseres med leieavtaler og parkering for 4 medlemmer på Holmen 
som i dag ikke har parkeringsmulighet til sin hytte, parkering for Ingeborgskjær bryggelag og 
parkering for korttids besøk til stranden. Parkeringsplassen ved veltomta vil også merkes og 
plasser strekes opp. 
Håkon Galby har avtale med velet om brøyting. Avtalen omfatter ikke strøing av veiene. Det er 
kasser med strøsand plassert langs veiene i området.  
 
Avtale om snøbrøyting gjelder for følgende hovedveier: 

 
- Strandmyrveien    - Damholtet 
- Polleveien    - Strandmyrbakken 
- P-plass ved Veltomta   - Strandmyrtoppen 
- Konrad Garders vei   - Jonsokveien (hele) 
- Bekkeholtet    - Olsokveien 

 - Henrik Lunds vei (hele)  - Svartlagveien (til Dammen) 
- Vei inn på «Torget»  

  
Håkon Galby utfører privat brøyting utover instruksen (kontaktinformasjon på websiden vår). Dette 
betales av den enkelte. 

http://www.hallangspollensvel.no/
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Hytteeiere må kutte vegetasjon på sin eiendom som henger over veien så dette ikke er til hinder for 
fremkommelighet, brøyting og annen transport. 
På årsmøtet vil det legges frem en oversikt over de veistrekningene styret har ønske om å utbedre 
med ekstrainnbetalingen for veivedlikehold. Arbeidet er ønsket utført i 2021. 
 
Dugnad 
Årets dugnad ble stort sett basert på egeninnsats grunnet Covid-19 situasjonen. Arbeider som ble 
utført var småreparasjoner på veier og generell rydding i strandsone og kyststi. Det var godt 
oppmøte, noe som viser at medlemmene i velet er opptatt av å bidra i området. 
Styret fikk plassert ut store søppelsekker i strandsonen som ble hentet av Drøbak Marineservice for 
å lette jobben for dugnadsdeltakerne med å fjerne søppelet. Det ble i 2020 igjen søkt om midler fra 
Hold Norge Rent som ga støtte til søppelryddingen på stranden. 
 
Eiendommer 
Vellets eiendommer er i tilfredsstillende god stand.  
Grendehuset fremstår nå som et pent og attraktivt forsamlingslokale passende for felles 
arrangementer relatert til velforeningen og tilgjengelig for utleie til våre medlemmer for private 
arrangementer. Lokalet egner seg for selskaper for inntil 30 deltakere. 
Vi gjør oppmerksom på at de utsatte søppelcontainerne er beregnet på restavfall, ikke til avfall fra 
oppryddinger eller til bygningsmaterialer. Vi henviser da til Teigen Gjenbruksstasjon ved 
Fagerstrand. 
 
Badeplass/vannspeil/flytebrygger 
Som tidligere år ble det samlet inn betydelige menger maritimt avfall i løpet av dugnadsperioden i 
mai. Noe senere ble også en «herreløs» flytebrygge fjernet av vår samarbeidspartner Drøbak 
Marineservice. Kostnaden for dette er søkt dekket av organisasjonen Hold Norge Rent. 
Arbeidet med utbedring av «Riise broen», alternativt bygging av helt ny bro, er forsinket. Dette 
skyldes delvis treg saksbehandling i Frogn kommune. Vellet har imidlertid nå innhentet tilbud for 
arbeidet på egenhånd, og har som målsetting at arbeidet skal være utført i løpet av 2021. Styret 
mener at «Riise broen» er en viktig del av kyststien i vårt nærmiljø, og er villig til å finansiere 
prosjektet på egenhånd dersom kommunen ikke vil bidra. 
 
Barnas Dag/Sommerfesten  
Sommerfest og Barnas dag utgikk i sin helhet grunnet koronasituasjonen sommeren 2020. 
 
Økonomi 
Vellets økonomi er grei, men det er også i år for mange som ikke har betalt kontingent og 
purregebyr. Det er nå kr. 139.000 som er utestående. Det har blitt purret flere ganger. Et strengere 
regime for innkreving av utestående fordringer er under utarbeidelse. 
Se vedlagte regnskap som kun er et driftsregnskap. Velhus, dansegulv og pumpehus/vannanlegg er 
ikke regnet med som kapital. 
Kyststi har også i år blitt oppgradert. Vellet har påkostet kr. 50.000 til sand på strendene. 
Vi har fått inn kr. 34.208,31 fra Norsk Tipping (grasrotandeler) som blir fordelt på badeplass og 
Barnas Dag. 
Det har i 2020 vært store utgifter i forbindelse med sommervannet. 
Styret oppfordrer alle medlemmer til å merke innbetalinger av fakturaer med fakturanummer. Da 
det ofte er andre enn hytteeier som betaler fakturaene, er det meget vanskelig å finne ut hvem som 
har og ikke har betalt. Dette lager masse ekstra arbeid og unødvendige purringer. Vi ber også om at 
medlemmene betaler sine medlemskontingenter innen forfall. Det har blitt mye ekstra arbeid med 
å kreve inn avgiftene. Vellet er avhengig av disse inntektene for å drive vellet videre. Medlemmene 
plikter å oppgi korrekt epostadresse og varsle om endringer for mottak av informasjon og fakturaer. 
 
Norsk Tipping Grasrotandels mottaker 
Hallangspollen vel er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping.  
Pengene vi mottar, blir øremerket med 50 % til Barnas Dag og 50 % til strandsonen. Styret 
oppfordrer medlemmene til å registrere Hallangspollen Vel som grasrotmottaker. Dette gjøres hos 
kommisjonæren eller på nettet. Vi har pr. dags dato 47 som har tegnet Hallangspollen Vel som sin 
Grasrotmottaker. 
 



 
 
Bredbånd 
Det er HomeNet som har vist størst interesse i fiberutbygging i vårt område, og styret ønsker å gå 
videre med disse for å få til en løsning i vårt område. 
Foreløpig forslag er 12mnd binding og en engangs investeringskost på ca. 2000kr/hytte. 
HomeNet har ingen egen TV tjeneste, men en avtale med RiksTV. Med fiber kan hytteeier også 
streame med avtalen man har hjemme med f.eks. Telia/Telenor/BKK/osv., og dermed ikke ha 
behov for en egen tv-tjeneste/avtale på hytta.  
Forventningen er at HomeNet vil kontakte alle medlemmer tidlig 2021 for å signere avtaler med de 
som ønsker. Det er i utgangspunktet fortsatt et behov fra utbygger om 50 % deltakelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 



 
 

 

T i l  å r s m ø t e t  i  H a l l a n g s p o l l e n s  v e l  2 0 2 1  
Til årets valg foreslås følgende kandidater: 

De har alle blitt forespurt og bekreftet at de tar valg eller gjenvalg: 
 
 
Leder: Reidar Nesje (K) 1 år (ny/styremedlem med ett år igjen av valgperioden) 

Styremedlemmer: 

Even Vindheim (G) 2 år (ny) 

Anne Grethe Lunde (K) 2 år ny 

Janne Hanes (K) 2 år (gjenvalg) 
 
 
Varamedlemmer: 

Paul Smedbakken (G) 1 år (gjenvalg) 

Ove Søhagen (H) 1 år (ny) 

Styremedlemmene Lars Botten(G) og Elisabeth Sundsby (H) er ikke på valg i år  

(K=kommunefeltet, H =Holmen, G= Garderfeltet) 

 

Revisor: 

Per Erik Syvertsen (H) 1 år gjenvalg 

Kjell Gunnar Knutsen (H) 1 år (ny) 

 

Valgkomite: 

Skulle det være ønskelig kan Evy Eriksen (K), Arve Breen (H) og Berit Eyde Kjuus (G) stille til 
gjenvalg i valgkomiteen, for ett år. 
 
 
Mvh 
 
 
Evy Eriksen Arve Breen Berit Eyde Kjuus 

 


	STYRETS BERETNING FOR 2020
	STYRETS BERETNING
	Vannanlegget

	Veier
	Eiendommer

