
Årsberetning for 2013 Ringshaug og Gårdbo vel 
  for perioden april 2013 til april 2014                       

 

Styret for 2013 har bestått av 

Leder: Carl Jostein Breian På valg 

Nestleder: Halvor Toreskaas Ikke på valg. 1 år igjen   

Sekretær: Øyvind Fjeld Ikke på valg. 1 år igjen   

Kasserer: Hanne Solberg På valg 

Styremedlem: Dag Olav Høgvold Ikke på valg. 1 år igjen   

 Styremedlem: Jarle Rygh Tar ikke gjenvalg 

 Styremedlem: Anette Karlsen Tar ikke gjenvalg 

 Styremedlem: Monika Fristad Aas  Tar ikke gjenvalg 

 Styremedlem: Elisabeth Aas Ikke på valg. 1 år igjen   

      

Revisor: Henning Heimtun Gjenvalgt 

Revisor: Trygve Årdal Gjenvalgt 

   

   

 Komiteer i 2013 har bestått av:   
- Markedsdagsansvarlig: Anette Karlsen 
- Leikvinkomiteen: Monika Fristad Aas,  Anette Karlsen, Hans Kristian Karlsen,  Fredrik Aas.  
- Trafikkkomiteen:   Dag Olav Høgvold og Øyvind Fjeld.  

 Det har i perioden generalforsamling 2013 > 2014 blitt avholdt ordinær generalforsamling og 3 styremøter. Det 
var 198 familier som var medlemmer i vellet (10 færre enn 2013). 

 Ringshaugstranda: Status pr.  April 2014:  Ikke avsluttede prosjekter er bytte av sand på volleyballbane, samt 
nye volleyballstolper da disse som er satt oppå den nye banen ikke er «strambare», og ikke justerbare (opp/ned). 
Vi har også en sak pågående med kommunen om ønske om forbedring av gangsti fra kiosken og sydover.   
   

 St.Hans feiringen gikk av stabelen som vanlig. ”Romeo & Clive” livet opp stemningen. Stemningen ble stor 
utover kvelden, Bålet var stort og flott som det pleier. 

 Markedsdagen på Leikvin ble avholdt søn 8 sept.. Det må igjen ha vært ha vært nærmere 1500 mennesker 
som koste seg i den meget varme sensommerdagen på markedsdagen i år. Alt spiselig ble utsolgt. Det var 
mange salgsboder og mange barn og ungdom fikk litt omsetning på ting de ikke lenger trenger.  
   

 Leikvin:. Dugnad på Leikvin er satt til mandag 26. mai kl. 18. Vi har hatt firmaet Søve på besøk for å foreslå 
forbedringer/nye apparater. Forslaget er p.t. ikke mottatt. De er satt av 100 tusen i budsjettet for oppgradering av 
Leikvin i 2014. 

 Trafikk: Styret har sendt innspill til Tønsberg kommune i forbindelse med rullering av kommuneplanen, om 
behovet for fartsbegrensende tiltak og/eller gang-og sykkelvei på resterende strekning av Ringshaugveien. FAU 
ved Ringshaug barnehage har også støttet styret i sin kontakt med kommunen. En foreløpig tilbakemelding fra 
Statens vegvesen region Sør er at de nå går i gang med å vurdere tiltak for 2015. I første omgang vil de vurdere 
tiltak i krysset Ringshaugveien/Rosenlundveien. De har foreløpig avvist styrets forslag om tiltak i kryssene ved 
Neptuns vei og Grusveien.          Grisekjøringen i boligområdet som ble meldt inn på årsmøte i fjor er brakt videre 
til kommunen. Kommunen har ikke svart. 

 Fakkeltur / Måneskinnstur: Det ble ikke avholdt noen fakkeltur i 2013, men vi forsøker igjen nå til høsten. 

 RGV er registrert i Brønnøysund med Organisasjonsnummer 996 287 432 
 

 RGV er på facebook søk på Ringshaug og Gårdbo vel.  Vår webside er www.ringshaug.com  
 

 Til slutt takker styret for innsatsen til komitémedlemmer sponsorer (Kiosken til Elisabeth som årets eneste ) og 
mange andre aktive for god jobbing igjennom året. 

http://www.ringshaug.com/

