Årsberetning for 2021-Snipetorp og Omegn Vel
1. Styret 2021
Dagfinn Øksenholt, leder/kasserer
Cathrine Nygaard, styremedlem/nestleder
Jørgen Bergsli, styremedlem/sekretær
Heidi Sørensen, styremedlem
Elin Tollefsen, styremedlem
Lena Elisabeth Baardseth, styremedlem
Anne S. Hansen, varamedlem
Jahn Glomsrud, varamedlem
Det er i årsmøteeprioden (fra juni) avholdt 2 styremøter.
Dagfinn Øksenholt er valgt av Skien Bystyre som medlem fra frivillige til Bratsberg Lokalutvalg

2. Revisorer
Øystein Midjås og Marie Bergsli

3. Valgkomite
Marie Bergsli, leder
Snorre Knudsen
Thove M. Johansen

4. Medlemmer
Antall betalene medlemmer/huseiere/leietakere/støttemedlem er 94 (2020: 96). Fordelingen er slik:
Huseiere: 87, leietakere: 6, støttemedlem: 1

5. Aktiviteter i regi av velforeningen

5.1 Snipetorpmarken 2021
Smittevernhensyn samt landsdekkende og lokale restriksjoner ifbm covid-19 medførte at det heller
ikke var mulig å avvikle Snipetorpmarken i 2021.

5.2 Møter/arrangement 2021
Pga covid-19 restriksjonene måtte årsmøtet for 2020 utsettes. Årsmøtet ble avholdt 15. juni 2021
(Iht vedtektene skulle detb vært avholdt i februar). 12 medlemmer deltok på møtet.

5.3 Snipetorpprisen
Siden Snipetorpmarken ble avlyst er det ikke delt ut Snipetorppris i 2021.

5.4 Informasjon
Velforeningens nettside www.snipetorpmarken.no og en Facebook-side blir benyttet som
informasjonskanaler både til medlemmer i velforeningen og til publikum generelt. E-postadresse til
velforeningen er post@snipetorp.no. For å promotere Snipetorpmarken er det opprettet en
Facebook-gruppe Snipetorpmarken og Instagram @snipetorpmarken.
Medlemslista er nå oppdatert med e-postadresser slik at bla faktura for medlemskontingent sendes
pr e-post til alle medlemmer som er registrert med e-post. Kun 6 medlemmer får nå fakturaen
distribuert i postkassa.

5.5 Blomsterampler
I samarbeid med Skien kommune ble det også i 2021 satt ut blomsterampler på lyktestolpene. Det
ble utført en sjekk slik at alle stolper nå har ampler. Kommunen har ansvar for utsetting og vanning
av blomstene. Skien kommune fakturerer velforeningen for blomstene.

5.6 Containere
2 containere ble utplassert i Bratsberggt/Kleivgata (Trekanten) og 1 container ble plassert i Øvre
Skotlandsveg. Alle containere var for hageavfall. 1 container i Bratsberggt/Kleivgata var helt full, de
2 andre var det god plass til mere hageavfall.

5.7 Gatelyktene
I 2021 var det behov for reparasjon av 2 gatelykter og 2 stolper. Lyktene og stolpene ble raskt
reparert.

5.8 Velforeningens bod
Velets bod ved Bloms Minde er velutstyrt med hageredskaper, stoler, bord, griller, telt etc. Utstyr
blir lånt ut gratis til velets medlemmer. Andre beboere i området vil kunne få leie til en rimelig pris.
Velet eier også en stor tilhenger, det er tilhengeren som blir mest benyttet.
I sommer ble øst og syd-veggen og alle dører og vinder malt. Videre ble det ryddet både innvendig
og utvendig.
Alle benkene ble satt ut i april og ble tatt inn igjen i oktober.

5.9 Diverse
Det er sendt henvendelse til Skien kommune om følgende
* Manglende skilt i toppen av Sandviktrappa
* Manglende skilt i Øvre Skotlandsveg
* Behov for reparasjon av skiferheller og brostein som er fjernet/ødelagt
Kommunen har etter flere purringer fulgt opp og utført alle punktene med unntakt av manlende
skilter i Sandviktrappa og i Øvre Skotlandsveg.
Videre ble det sendt en forespørsel om muligheten for fjerning av blomsterbed utenfor Bratsberggt.
7 slik at det kunne bli en p-plass for 1 bil.
Dette ble ikke imøtekommet, kommunen er av den mening at det vil medføre problemer for bla
utrykningskjøretøy, det blir for smalt.
Fra styret i Snipetorplia Samei har velforeningen fått forespørsel om støtte til Sameiets ønske om å få
ryddet og fjernet trær og busker mm i området langs Sandviktrapa og på eiendommen vest for
trappa.
Området eies av Skien kommune og Thon-gruppen.
Styret vedtok å støtte Sameiets henvendelse til eierne.

6. Økonomi
Etter søknad om støtte har velforeningen fått innvilget følgende i 2021:
* Bratsberg Lokalutvalg: kr 10 000,* Lotteri- og stiftelsestilsynet: Kr 30 000,Regnskapet viser et overskudd på kr. 11 778,Egenkapitalen pr 31.12.2021 er på kr. 315 572,53
Viser til regnskapet for detaljer.

Skien, 1. februar 2022
Styret

