
Årsberetning 2017 - Snipetorp og omegn vel 

 

1. Styret 2017 

Styret har i 2017 bestått av følgende personer: 

 

         Thove Marie Johansen  styreleder  

         Kristin Lorentzen  sekretær 

         Cato Thomassen    kasserer og  

     velets representant i Bratsberg Lokalutvalg 

         Cathrine Nygaard  styremedlem  

 Thor Øistein Eriksen  styremedlem 

 Karianne V.T.Andersen  styremedlem    

 Snorre Knudsen  varamedlem  

 Linda Flatlandsmo  varamedlem 

  

 Det har vært avholdt 8 styremøter i 2017. I tillegg to møter i fbm 

 Snipetorpmarken som ikke er referert. 

 

2. Revisorer 

 Øystein Midjås og Marie Bergsli 

 

3. Valgkomité 

 Marie Bergsli – leder, Jan Lid og Camilla Volpe 

 

4. Medlemmer 

 Antall huseiere er 80 (2016:95) og antall leietakere er 7 (2016:5). 

Kontingenten er kr 150 for huseiere og kr 100 for leietakere. 

 

5. Aktiviteter i regi av velforeningen 

5.1 Snipetorpmarken 2017 

Snipetorpmarken ble arrangert søndag 27.8.2017. Snipetorpmarken er 

befestet som Skiens største 1-dags arrangement med handel fra 

innholdsrike boder og med et variert og godt kulturtilbud. Innspurten til 

Snipetorpmarken i 2017 ble preget av at styret varslet at det kunne bli 

siste gang Snipetorpmarken ble arrangert. Det var intervjuer i aviser og 

radio og møte med kultursjef Guro Honningdal i etterkant. 

Været var strålende, massevis av folk, livlig handel og kaffe, vafler og 

pølser gikk unna. 

Det var 118 påmeldte utstillere på årets Snipetorpmarken, 4 møtte ikke. 

Honningboden til familien Meyer ble kåret til beste stand. 

Omsetningen var kr. 192.000,- mot kr 115.000,- i 2016, med et 

overskudd på kr. 67.000.- mot et underskudd på kr. 228,- i 2016. 

 

 

Ca. 60 frivillige deltok under marken. Alle frivillige var invitert til middag 

på Asahi Sushi 30.august som takk for innsatsen – 27deltok. 

Styret utarbeidet i 2009 en forretningsplan for Snipetorpmarken som 

fortsatt ligger til grunn for gjennomføring av denne. 

Storm stilte med 12 personer som hjalp til med opprydding/vasking. 

Matvarer som ikke kunne returneres ble gitt til Storm som takk for deres 

innsats. Samarbeidet med Storm er meget vellykket, og ønskes 

videreført. 

 

5.2 Medlemsarrangement 2017 

 Den 16.februar ble det avholdt årsmøte i velforeningen på Bloms Minde 

med 25 medlemmer til stede. Det var servering av kaffe og brus. 

 Etter årsmøtet var det invitert til medlemsmøte hvor vi tok opp 

bemanningssituasjonen i fbm Snipetorpmarken. 

 Etter årsmøtet laget vi en brosjyre hvor vi ba om frivillige til 

Snipetorpmarken. Denne ble postkassedistribuert til alle beboere. 

Tilbakemeldingen på brosjyrer var at budskapet og spørsmålet om 

dugnadshjelp ikke var tydelig nok. 

 

5.3 Snipetorpprisen 

 Snipetorp og omegn vel har innstiftet en pris som hvert år skal deles ut på 

Snipetorpmarken. Prisen går til en person eller husstand som har 

bemerket seg gjennom å bidra til et forskjønnet nærmiljø. Ikke 

nødvendigvis de store renoveringene, like gjerne de små nære ting. 

 Snipetorpprisen ble i 2017 tildelt Hege og Dagfinn Øksenholt for deres 

fantastiske innsats med renovering av huset i Bratsberggata 14. Prisen 

var hederlig omtale, blomster og en plakett som de har skrudd opp på 

veggen.  

 

5.4 Informasjon 

 Velforeningens nettsider www.snipetorp.no blir benyttet som 

informasjonskanal både til medlemmer i velforeningen, til publikum 

generelt og spesielt i kommunikasjonen med utstillerne på 



Snipetorpmarken. Cato Thomassen har vært webredaktør. E-post adresse 

til velforeningen er: post@snipetorp.no.  

 For å promotere Snipetorpmarken, er det opprettet en Facebookgruppe 

”Snipetorpmarken”. 

 Velforeningen utgir hvert år et informasjonsblad ”Snipetorpposten”, denne 

blir postkassedistribuert til alle i velområdet primo april. 

 Informasjon om arrangement, årsmøte etc. blir distribuert i postkassene 

til alle beboere i velområdet. 

 

5.5 Blomsterampler 

 I samarbeid med kommunen settes blomsterampler ut på lyktestolpene. 

Kommunen har ansvar for planting og vanning av blomstene. 

Velforeningen betaler blomstene. 

 

5.6 Containere  

 Tre containere til hageavfall ble utplassert i velområdet i april 2017, i 

Bratsberggata (trekanten), ved lekeplassen i Øvre Skotlandsvei samt i 

Nordre Fjellgate. Dette er et populært tilbud som benyttes flittig. 

 

5.7 Gatelyktene 

 Styret har nå fått godt samarbeid med Skagerak Elektro. Feil og mangler 

ved gatelyktene blir reparert.  

 

5.8 Velets Bod 

 Velets Bod ved Bloms Minde er velutstyrt med hageredskaper, stoler, 

bord, griller, telt etc. Utstyr blir lånt ut til velets medlemmer. 

 Velet eier en stor tilhenger som velets medlemmer kan låne, og som 

benyttes flittig i forbindelse med Snipetorpmarken. 

 Thove Johansen er kontaktperson ved utlån. 

 

5.9 Trivsel i velområdet 

Inntektene fra Snipetorpmarken skal brukes til tiltak for å skape trivsel i 

velområdet; gatelykter, skilt, søppeldunker, utlånsbod, blomster, 

containere etc.  

I 2017 ble det brukt kr. 30.000,- i et spleiselag med Skien Kommune for å 

legge «vannrenne» i Kleivgata. 

 

 

 

5.10 Deltagelse på eksterne møter 

Thor Øistein Eriksen og Thove M. Johansen deltok på et møte med 

kultursjef i Skien Kommune Guro Honningdal i fht støtte til å arrangere 

Snipetorpmarken. 

   

   

6. Økonomi 

 Regnskapet viser et underskudd på ca kr. 15.000-,- mot et budsjettert 

underskudd på kr. 17.000,-. Snipetorpmarken gikk med kr. 67.000- i 

overskudd mot budsjettert overskudd på kr. 40.000,-. 

 Velforeningen hadde ved nyttår en egenkapital på kr. 240 000,-. 

  

 

Snipetorp, 22.januar 2018 

 

 Thove Marie Johansen Kristin Lorentzen Cato Thomassen  

  

 Thor Øistein Eriksen  Cathrine Nygaard Karianne V.T.Andersen 

  

 Snorre Knudsen  Linda Flatlandsmo 


