
Årsberetning for 2017 
for perioden april 2017 til mars 2018 

Styret 
Styret for 2017 har bestått av: 

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

Komiteer 
I perioden har følgende komiteer vært aktive: 

• Flerbruksbane Leikvin: Halvor og Harald  
• Redaksjon Ringen: Dag Olav m.fl 
• Trafikkomiteen: Øyvind og Are  

 

Styrets arbeid i perioden 

• Det har i perioden generalforsamling 2017 > 2018 blitt avholdt ordinær generalforsamling og to  «fysisk» 
styremøte. Mye av styrearbeidet har vært løst løpende på e-post og telefon. Det var 285 familier/enkeltpersoner 
som var betalende medlemmer i vellet i 2017 (ca. 2 flere enn i 2016). 
 

• Flerbruksbane: Den gamle grusbanen er ikke lenger i bruk, så vi har søkt og fått godkjent tippemidler for 
nærmiljøanlegg for å lage en flerbruksbane der. Vi har fått godkjent søknaden om midler (300 tusen), og også 
søkt om 100 tusen kroner fra stiftelser. Bydrift vil gjøre grunnarbeider «gratis», men de hadde ikke tid/råd til 
asfalteringen som plastbrikkene skal legges på. Vi vil også få mva refusjon for dette. Antatt belastning vellet vil 
være i underkant av ca 100 tusen kroner. Det vil bli en ca 500 m2 bane som ligner den som er på Ringshaug 
ungdomsskole. Banen vil bli avgrenset med ett lavt 40 cm vant rundt hele banen. Banen kan brukes til lek, 
basket, sommerbandy og skøytebane om vinteren når det er mulig. Arbeidene er tiltenkt å start opp i slutten av 
august 2018. 

• Ringen: Det er gitt ut ett nummer av Ringen, på våren. Innkalling til generalforsamling og betalingsinfo for 
medlemskap var trykket i bladet, og det ble senere også delt ut som separat giro. Saker som ble dekket i Ringen i 
2017 var blant annet: Informasjon fra styret, trafikksikkerhet, innkjøp av benker, oppryddingen på Vallø, 
treningsmuligheter, tilbakeblikk på 50- og 60-tallet. Utgiftene til bladet dekkes med annonseinntekter. Strøk 
grafisk design (tidligere Smileull) gjør layout-arbeidet mot annonseplass i bladet.  

• Trafikk: Styret v/trafikkomiteen har prioritert arbeid med Ringshaugveien i 2017, etter å ha jobbet aktivt for å få 
på plass fartsreduserende tiltak langs veien siden 2010. Tidligere lovnader fra vegvesenet om tiltak kunne ikke 
gjennomføres pga. manglende finansiering. Imidlertid fant de en løsning i å framskynde arbeidet med asfaltering 
av veien etter påtrykk fra velforeningen. Dette ble gjennomført høsten 2017. Det ble samtidig anlagt fartshumper 
og noen av kryssene ble snevret inn. Det ble lovet at enkelte gjenstående tiltak skal gjennomføres i 2018. Styret 
fortsetter dialogen med Vegvesenet. 
 

• Nye benker langs sjøen. 8 nye granittbenker ble kjøpt inn og satt ut i april i år. Vi fikk også montert samme type 
tredekke på betongbenkene ved promenaden nord for kiosken. Totalt kostet alt dette i overkant av 90 tusen 
kroner, men har får vi en del mva refusjon i 2018.  

 



• Ringshaugstranda / -odden: Her har det dessverre skjedd lite/ingenting. Flere forespørsler om fremdrift til 
kommunen har dessverre ikke ført frem. Vi nærmer oss 2019 som var kommunisert gjennomføringsår, og følger 
opp saken videre. 
 
 

• Reguleringsplaner og byggegrense mot sjø m.m. Alle reguleringsplaner i vårt område ble opphevet i fjor som 
varslet i fjorårets møte. Vi har også fått gode tilbakemeldinger om at vårt innspill til rullering av kommuneplanens 
del om byggegrense mot sjø vil bli foreslått fra kommunes saksbehandlere. Saken skal opp for endelig vedtak i 
juni. Vårt innspill som var varslet i fjor, var at at grensen ønskes flyttet langs Tareveien /Moloveien (fra Vallø 
kapell til Ringshaugodden) da vest for veien her ikke er i konflikt med folks frie ferdsel i strandsonen 
Kommunen har også søkt om å plassere enda en VA pumpestasjon i Ringshaugstranda innenfor byggegrensen. 
Vår klage til fylkesmannen ført ikke frem. Det er ukjent når tiltaket blir påbegynt.  
Planer om utfylling av bukta ved Furustrand ble skrinlagt etter befaring med Fylkesmannen, ettersom dette er 
vernet bløtmarksområde og også leveområde for strandflatbukedderkoppen.  
 

• Leikvin: Dugnad på Leikvin er satt til mandag 28. mai kl. 18. Det er også bestilt og en rørtunell/krabbetunell som 
skal graves ned i haugen på Leikvin, samt to nye lekegravemaskiner til sandkassen. Strandmann skal utføre 
arbeider i april/mai, samt bytte sand i sandkassen. Kostnad ca 40 tusen, og vi har søkt og fått 25 tusen kroner i 
støtte fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner for tiltaket. 
 

• Vanntrampoline innenfor molo: Dette er ennå ikke bestilt, men antas å jøpes inn til badesesongen. Den koster 
ca 60 tusen kroner inkludert frakt, kjettinger, moringer osv. Vi har søk DNB Sparebankstiftelsen om bidrag til dette 
sammen med flerbruksbanen på Leikvin. Det er avklart med kommunen om lovligheten av tiltaket. 
 

• Ettersynsprogam av apparater og utstyr på Leikvin og treningsparken. Vi har 2017 laget et ettersyns-
/vedlikeholds-program for å tilse at alt vi kan oppfatte er på «stell» her. Ettersynet skjer en gang i kvartalet av to 
av styrets medlemmer «på omgang». Vi er ikke fagpersoner, og vil fortsatt trenge tilbakemeldinger om 
feil/mangler som sees/oppfattes av brukere av anleggene. 
 

• 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 2018 er det planlagt samme opplegg. 
 

• Markedsdagen på Leikvin ble avholdt søndag 3. sept. Markedsdagen ble gjennomført på samme måte som 
året før, det vil si uten noe innsats, salg eller inntekter til RGV. I år, søndag den 2. september, skal vi forsøke å 
få en organisasjon til å arrangere dette for å få med flere folk. 
 

• Samarbeid: Styret var representert på årsmøtet til Skallevold vel, som ønsket at vi informerte om vårt arbeid. Det 
var interesse fra begge sider om å fortsette samarbeidet rundt trafikksikkerhet, og for at vi holder hverandre 
orientert om aktuelle saker – f. eks. nye tiltak på lekeplassene slik at det blir forskjellige typer apparater på Leikvin 
og Skallevold.  
 

• 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  

 


