
Årsberetning for 2016 
for perioden april 2016 til april 2017 

Styret 
Styret for 2016 har bestått av: 

Verv Navn Valg i 2017 
Leder: Halvor Toreskaas På valg 
Nestleder: Dag Olav Høgvold På valg 
Sekretær: Øyvind Fjeld På valg 
Kasserer: Roger Ek På valg 
Styremedlem: Harald Vedvik Ikke på valg 
Styremedlem: Elisabeth Aas På valg  
Styremedlem Erik Harg På valg 
      
Revisor: Fredrik Aas Gjenvalgt 
Revisor: Hanne Solberg Gjenvalgt 

Komiteer 
I perioden har følgende komiteer vært aktive: 

• Treningsparkkomiteen: Harald og Halvor  
• Ballbingekomiteen: Halvor og Harald  
• Redaksjon Ringen: Dag Olav m.fl 
• Trafikkomiteen: Dag Olav og Øyvind 

 

Styrets arbeid i perioden 

• Det har i perioden generalforsamling 2016 > 2017 blitt avholdt ordinær generalforsamling og to styremøter. 
Mye av styrearbeidet har vært løst løpende på e-post og telefon. Det var 283 familier/enkeltpersoner som var 
betalende medlemmer i vellet i 2016 (over 30 % flere enn i 2015). 

• Treningsparken: Treningsparken brukes flittig. Mange positive tilbakemeldinger. RGV oppfordrer alle til å si ifra 
dersom man observerer hærverk. RGV har holdt tilbake penger grunnet misfarging av gummidekke. Sammen 
med Uniqa har vi ettårsbefaring nå i mai. Misfargingen har blitt borte slik Uniqa lovet oss. RGV vil derfor ettergi 
utestående beløp. 

• Ballbingen: Mange positive og begeistrede henvendelser har vi fått. Ikke bare fra beboere i vårt eget vel, men 
også fra Husvik og Skallevold. RGV valgte å imøtekomme naboenes klage på installerte høyttalere. Disse er nå 
slått av. RGV ønsker ikke å imøtekomme ønsket fra naboer om å fjerne ballbingen. Ballbingen er etablert med 
lovlig søknad og nabovarsler. RGV har også hatt møter med kommuneoverlege Sigmund Skei som kan forsikre 
oss om at alt er gjort riktig i denne saken. 

• Ringen: Det er gitt ut to nummer av Ringen, hhv. vår og høst. Innkalling til generalforsamling og giro for 
medlemsskap fulgte med vårnummeret. Saker som ble dekket i 2016 var blant annet: Informasjon fra styret, 
Volden og Ringshaug skolekorps jubilerer, vinter på Furustrand, planer for stupetårn, treningspark og ballbinge, 
tilbakeblikk på 50- og 60-tallet, bombingen av Vallø, trafikksikkerhet i Ringshaugveien, historien om Sigurd Ring 
med mer. Tilbakemeldingene på Ringen er positive. Utgiftene til trykking dekkes med annonseinntekter.  

• Trafikk: Styret har prioritert arbeid med Ringshaugveien, hvor det er behov for tiltak for å redusere farten på 
trafikken. Styret, sammen med FAU på skolen, deltok i et møte med Vegvesenet og kommunen og ble enige om 
en liste med aktuelle tiltak. Vegvesenet arbeider nå for å få realisert en del av tiltakene, til tross for at den 
finansieringen som var lovet til dette falt bort. Styret fortsetter dialogen med Vegvesenet. 
 

• Ringshaugstranda / -odden: Styret har vært i dialog med kommunen om aktuelle tiltak for å oppgradere 
Ringshaugstranden. Det er ønske om stupetårn ved moloen, og generelt oppgradering/vedlikehold av områdene 
på odden. Kommunen har også satt av midler til en varmestue for isbaderne. På sørenden av stranda jobber 
styret, sammen med Furustrand Camping, med en plan for utfylling av bukta slik at vannsirkulasjonen 
gjenopprettes slik at dette forhåpentligvis kan løse problemet med tang som samler seg opp. Det er foreløpig 



gjort en del forberedende drøftinger med kommunen og fylkesmannen for å finne ut om en slik plan er realistisk. 
Planen er avhengig av finansiering ut over hva velforeningen har muligheter til å dekke. 
 
 

• Reguleringsplaner og byggegrense mot sjø Styret har sjekket de nye forslag om oppheving av flere eldre 
planer innfor vellets grenser. Vi har ikke funnet noen konflikter for våre friområder som Ringshaugsstrand, - 
odden eller Leikvin, og vil derfor ikke sende inn noen uttalelse om dette.  
Det er i år også rullering av kommuneplanens del om bygge grense mot sjø. Vi vil her gjøre et innspill om at 
grensen flyttes langs Tareveien /Moloveien (fra Vallø kapell til Ringshaugodden) da vest for veien her ikke er i 
konflikt med folks frie ferdsel i strandsonen. Saksbehandler har sagt et det er rom for en slik justering i forhold til 
de kriterier som grensen skal følge. 
Kommunen har også søkt om å plassere enda en VA pumpestasjon i Ringshaugstranda innenfor byggegrensen. 
Behovet er der, men vi har klaget på plasseringen til fylkesmannen. 
 

• Leikvin:. Dugnad på Leikvin er satt til mandag 29. mai kl. 18.  Ny fastmontert grill montert mai 2016. En del 
reparasjoner og vedlikehold. Leikvin er mye brukt/besøkt. Leikvin skal videreutvikles til å bli en av de beste 
lekeplassene i kommunen. Oppfordre besøkende til å bruke beina/sykkel, og ikke bile. 
 

• 8 nye granittbenker ble kjøpt inn og satt ut i april i år. Vi jobber også med å montere same type tredekke på 
betongbenkene ved promenaden nord for kiosken. Totalt koster alt dette i overkant av 90 tusen kroner, men har 
får vi en del mva refusjon i 2018. Vurderer også å hente inn benkesponsorer. 
 

• 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. I 2017 er det planlagt samme opplegg. 
 

• Markedsdagen på Leikvin ble avholdt søndag 4. sept. Markedsdagen ble gjennomført på samme måte som 
året før, det vil si  uten noe salg eller inntekter til RGV. Dette var en bevisst prioritering fra styrets side år også. 
 

• Til slutt takker styret for innsatsen til komitémedlemmer, samt årets sponsorer (Kiwi samt kiosken til Elisabeth), 
annonsører i Ringen, «vaktmester» og altmuligmann Nils Toreskaas, og mange andre aktive for god jobbing 
igjennom året. 
 

• RGV er registrert i Brønnøysund med Organisasjonsnummer 996 287 432 
• RGV er på Facebook – søk på Ringshaug og Gårdbo vel. Vår webside er også oppdatert i perioden: 

www.ringshaug.com  

 


