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Facebook :  Velforeningen Okstadøy grendalag  
Webside : okstadøy.no 
Mail:   okstadoy@hotmail.com 

Årsberetning for Okstadøy Grendalag 2016 
 

Innledning 
Okstadøy Grendalag omfatter 190 boenheter 

på Okstadøy. Organisasjonen er en 

velforening, som bygger på frivillighet og 

dugnad. 

Styret 2016 
Styreleder: Jan Cato Engebretsen 
Kasserer : Odne Oksavik 
Sekretær : Aud Storrøsæter 
Styremedlem: Frode Jacobsen 
Styremedlem: Marte Schärer Rønning 
Varamedlem: Harald Reitan og Trond Blomli 
Valgkomite: Elin Ida Sletner og Judith Sandquist 
Revisor: Arvid E. Skjervik 

 
Styremøter 
Styret har i perioden avholdt 8 styremøter. 

Saker som har vært behandlet: 

 Behandlet søknader fra beboere. 

 Utbedret synkehull utenfor nr: 92 

 Oppgradert lys på fotballbanen. 

 Nye lysarmaturer på gatelys 

 Skøytebane på grusbanen. 

 Organisert den årlige dugnaden på våren 

for fellesområdene.  

 Juletretenning med nisse, musikk, gløgg 

og julegodt til barna. 

 Korrespondanse med Trondheim 

kommune vedrørende gangbru. 

 Innhentet pristilbud på vedlikehold av 

gangbru. 

 Rydding av busker og trær rundt om på 

fellesareal 

Saker som blir overført til det nye styret:  

 Planlegging av videre vedlikehold av veier 

på grendalagets eiendom. 

 Beplantning og «oppgradering» av 

fellesområder 

 Utrede behov for drenering på 

grendalagets eiendom. 

 Oppgradering av grusbane. til evt. 

asfaltert bane med mål og lekeplass.  

 Videre kontakt med Trondheim kommune 

og andre aktuelle aktører angående 

gangbru. 

 Videre korrespondanse med tilbydere av 

tjenester for bruvedlikehold. 

 Brøyte- og strøkontrakt 

Arrangementer 
27. april - Generalforsamling 
7. mai - Dugnad 
28. november – Juletretenning 

 
Fra styreleder 
2016 var et år der det var tenkt å få ny asfalt på 

en del av veiene i grendalaget. Et synkehull som 

oppstod og måtte utbedres raskt tok mye av 

denne potten, og det ble besluttet å avvente 

asfaltering. 

Det ble byttet armatur for lysene til grusbanen da 
begge de gamle armaturene takket for seg. Det er 
også nå på vårparten ryddet en del trær og kratt 
på fellesområder. Blant annet rundt gangbrua 
som det er ett håp om å få en avklaring på i 2017. 
 

Fra kasserer 
Styret venter på en avklaring på gangbruen 

før vi gjør større investeringer i grusbanen. 

Innbetaling har vært tilfredsstillende, og vi har 

et driftsresultat på 155.640 kr. Etter 

avsetninger på 90.000 kr har vi et positivt 

resultat på 69.562 kr. 

Økonomiservice AS har ført regnskapet. 
Vedlagt følger regnskap og budsjett. 
 
Trondheim 
20.04.2017 
 
Velforeningen Okstadøy Grendalag v/styret 


