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Kontaktinformasjon Snarøen vel:

E-post: post@snaroenvel.no
Web: www.snaroenvel.no
Adresse: Postboks 2, 1335 Snarøya 
Facebook: Du finner oss også på Facebook!

Innmelding:  Send en mail til post@snaroenvel.no med navn og adresse, eller:
 •  Betal i nettbanken til konto 1450.12.77038, eller 
 •  Vipps til Medlem Snarøen vel #129570. NB! Skriv navn og adresse.
     Kontingent: kr 250,-

INNHOLD INNSAMLING AV HAGEAVFALL

Snarøen vel ønsker alle medlemmer 
en flott hagesesong!

Bilder: Paal Alme

INNSAMLING AV HAGEAVFALL 4. MAI 2020

Snarøen vel har hvert år innsamling av hageavfall for vellets medlemmer.
Fra mandag morgen den 4. mai må alt hageavfallet være lagt ut!
Henting vil starte denne dag - og pågå til alt er innsamlet.

På grunn av Corona-krisen, er det et lite forbehold i denne invitasjonen: 
Om vår leverandør av tjenesten ikke er i stand til å hente, vil vi annonsere dette på 
vellets nettside og på Facebook noen dager i forkant. 
Da må hver enkelt selv håndtere sitt hageavfall, ved å levere direkte på Isi Avfallstasjon.

Kun kvist og løv i søppelsekk
• Sekken skal helst være åpen slik at den kan tømmes raskere
• Pass på at den ikke er så tung at den revner ved løfting
• Ikke stein, jord, papir eller liknende
• Sekkene plasseres synlig langs veien, ikke i stikkvei eller adkomstvei

Kvister maks 2 meter og maks 10 cm tykkelse

• Må buntes med solid hyssing – ikke plast- eller metall-bånd. 
 (slike bunter blir ikke samlet inn)
• Buntene må kunne løftes av en voksen person

Sekkene blir tømt ved avhenting og lagt tilbake der de var plassert. 
Eier er ansvarlig for å hente den tomme sekken.

Er du ikke medlem? Da kan du betale kr 250,- og melde deg inn ved å:
• Sende en e-post til post@snaroenvel.no med navn og adresse, 
• Betale i nettbanken til konto 1450.12.77038, eller 
• Vipps til Medlem Snarøen vel #129570. NB! Skriv navn og adresse.
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I henhold til lover for Snarøen vel skal innkalling til årsmøtet skje  
skriftlig med 14 dagers varsel.

Årsmøte mandag 20. april på Scandic Hotel Fornebu 
er utsatt inntil videre pga. covid 19 restriksjoner.

Til behandling foreligger:

• Godkjenning av innkallingen
• Oppnevning av møteleder og referent
• Referat fra årsmøtet 2019
• Årsberetning 2019
• Årsregnskap 2019 med revisjonsberetning
• Budsjett for 2020 og fastsettelse av kontingent
• Snarøykilen båthavn - orientering
• Valg av foreslåtte kandidater til forvaltningsutvalg (ingen på valg)
• Valg av foreslåtte kandidater til styret i Snarøen vel
• Valgkomitéens presentasjon
• Innkomne saker 
     
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig 
til post@snaroenvel.no innen to uker før årsmøtet

• Velkommen

• Årsberetning

• Regnskap og beretning

• Behandling av innkomne forslag

• Valg

• Pause med kaffe og kaker

• Tildeling av stipend -  Nytt medlem i «Hall of Fame»

•  Foredrag: «Fornebulandet i støpeskjeen – hvilke trafikale utfordringer må vi  
 kalkulere inn i vår fremtid» v/ Arthur Wøhni, Bærum Kommune

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2020

VALGKOMITÉENS INNSTILLING

Ny valgkomité har vært i arbeid siden den ble etablert i februar 2018. 
Komitéens innstilling til nytt styre vil foreligge på årsmøtet.



4 •  SNARØEN VEL

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2019
SNARØEN VEL – REFERAT FRA ÅRSMØTET 2019

Tidspunkt:  Mandag  29. april 2019 kl. 19.00
Sted:            Hotel Scandic, Sjøflyhavna
Tilstede:      55 personer inkl.  8 styremedlemmer, 
    hvorav 46 stemmeberettige. 

Saker til behandling:

1. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN.
Styrets leder ønsket velkommen til årsmøtet 2019 i lokalene 
til Hotel Scandic ved Sjøflyhavna, et lokale som Snarøen Vel 
har benyttet til sine årsmøter de senere år. 
Innkalling og dagsorden ble godkjent etter kommentarer fra 
Jan Roar Fløttre og Tom Christensen.

2. OPPNEVNELSE AV MØTELEDER OG REFERENT.
Jostein Grosås ble valgt til møteleder, og  Anne-Kari Herrebrøden 
ble valgt til referent.

3. REFERAT FRA ÅRSMØTET 2018. 
Tom Christensen og Jan Roar Fløttre hadde kommentarer til 
referatet fra 2018. Møteleder informerte om at årsmøtet skal 
behandle, men ikke godkjenne referatet fra årsmøtet. 

Signere protokoll: Christofer Scheen og Kjell Øiestad
  

4. ÅRSBERETNING FOR 2019.
Vellets administrasjon har gjennom år 2019 bestått av følgende 
personer:

Styret i perioden 2019-2020                      Sist valgt: Telefon:

Paal Alme Styreleder 2018 911 34 302
Anne-Kari Herrebrøden Nestleder 2018 918 39 639
Harald Taasen  2018 928 83 842
Kristine Schüssler                    Kasserer 2017 995 27 785
Ole-Jacob Gullak Foss   2018 901 57 166
Kim Havig-Gjelseth  2018 934 97 997
Dag Vangsnes  2018 482 60 000
Hildegunn Stalheim Observatør 2018 957 98 934

Revisor:
Trygve Hofland

Valgkomite:
Ny valgkomité ble etablert februar 2018

• Jan Gunnar Breivik
• Heidi Lill Mollestad Oppegaard (fratrådt)
• Kikki Reitan

Forvaltningsutvalget - velges for 5 år                   Sist valgt:
• Cato Musæus     2017
• Esben Poulsen     2017
• Jostein Grosaas     2018
• Styreleder i Snarøen vel tiltrer utvalget

Vellets representanter i Snarøykilen Båthavns styre 2018-2019:
• Knut Ellevog
• Øyvind Lien
• Thor Engebrigtsen

Styret, revisor og forvaltningsutvalget for Fru Michelets Gavefond 
velges av årsmøtet. Vellets representanter til andre styrer og råd 
utpekes av velstyret.

STYRETS ARBEID I 2019 

Styrets sammensetning
Møteleder gjennomgikk årsrapporten som i sin helhet står på 
trykk i årsmøte-invitasjonen som er distribuert til alle husstander 
i vel området.

Poster hvor det ble gitt utfyllende kommentarer.

Vellets eiendommer: Styremedlem Harald Taasen utdypet 
punktet rundt arbeidet med å arkivere informasjon om vellets 
eiendommer. Han fortalte at målet er at beboerne selv skal 
kunne gå inn å søke på eiendommene/strender etc i arkivet. 
Representantene i styret som sitter i eiendomsgruppen er Harald 
Taasen, Ole-Jacob Foss, Kim Gjelseth og Dag Vangsnes.

Horsletjernet: Det kom spørsmål fra salen om arbeider pågående 
ved Horsletjern. Styreleder informerte om at arbeidet er planlagt 
avsluttet og området ryddet i nærmeste fremtid.

Websiden: Nye websider er nå publisert; www.snaroenvel.no

Strendene - etterfylling av sand: Det kom spørsmål fra salen 
om det er planer for å fylle på mer sand på strendene. Styret vil 
besørge etterfylling ved behov.

5. Årsregnskap 2018 med revisjonsberetning,    
     og budsjett for 2019 

Det fremlagte regnskap med revisjonsberetning for Snarøen Vel 
ble gjennomgått av vellets kasserer Kristine Schüssler. Snarøen 
vel har god økonomi og et solid bankinnskudd. Regnskapet for 
2018 med revisjonsberetning for fru Michelets Gavefond ble 
godkjent av årsmøtet. Budsjett 2019 og kontingent for 2019 ble 
vedtatt.

Leieprisen har økt noe, men til gjengjeld dekker nå foreningen 
innkjøp av bøyer samt kontroll av bøyer og moringer. Disse blir 
løftet ut og sjekket hvert 5 – 7 år. Foreningen har valgt å bygge 
ned egenkapitalen da det ikke er noen grunn å sitte med penger. 
Det er derfor valgt å gå med underskudd også for  
å kunne legge ut flere bøyer som igjen øker inntekten.

Det ble stilt spørsmål fra salen på hva pengene er tenkt brukt til, 
og påpekt at mer penger bør brukes på tiltak for befolkningen. 
Styrets leder informerte om at styret har som mål å bruke mer 
penger på gode formål for Snarøyas beboere, men at det de siste 
to år har vært brukt mye tid på interne stridigheter og få et 
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nytt styre opp og stå etter store utskiftninger i fjor. Det ble også 
informert om at vi er i gang med å kjøpe sittebenker som skal stå 
strategisk plassert der øyas beboere ferdes.

Det ble også opplyst om at Michelets gavefond er låst til kjøp av 
fast eiendom.

Medlemmer: Det ble kommentert at medlemstallet har gått noe 
ned. Nestleder informerte om at årsaken til dette er at vellets 
område nå er noe mindre og at det har vært lite verveaktivitet. 
Styret har byttet medlemssystem, og kan selv administrere 
medlemsbasen, noe som gjør det enklere å gjøre aktiviteter for å 
øke antall betalende medlemmer. 
Det kom spørsmål rundt mulighet for oppslagstavle på den nye 
Spar butikken. Styreleder informerte om at det har vi dessverre 
ikke fått lov til.

6. Snarøykilen Båthavn
Formann i båthavnen, Per Aaserud, redegjorde for situasjonen 
i båthavnen.
Båthavnen har god egenkapital og det er nå ingen ventetid på 
bøyeplass. Spesielt i ytre havn er det flere ledige plasser.

Det ble også redegjort for problematikken man har rundt 
henleggelse av båtvrak i foreningens bøyer. I løpet av det siste 
året har det vært to slike tilfeller i båthavnen. Kommunen har 
etter sterkt påtrykk tatt kostnaden for destruering av de to 
båtene.
Grunnet mye vær og større båter økes nå moringenes vekt i 
ytre havn fra 1000 til 1500 kg, og i indre havn økes vekten fra 
500 til 1000 kg. Dette gjøres gjennom en strukturert utskifting/
oppgradering av bøyene. Båthavnen har tatt ansvar for å sikre 
bøyene gjennom dette utskiftingsprogrammet. Men det er 
fortsatt noen utfordringer med bøyetau som skades av  propeller 
og med det gjøres svakere eller ryker, så styreformann Aaserud 
oppfordrer til aktsom kjøring i havnen.
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REFERAT FRA ÅRSMØTET 2019
9. Innkomne saker

a)  Krav om fratreden av styrets leder/styremedlemmer, 
fremsatt av Jan Roar Fløttre

Fløttre redegjorde for sitt krav og bakgrunnen for dette. Styrets 
leder ga også sin begrunnelse for at han fant dette kravet svært 
urimelig. 

Forslag til vedtak: Paal Alme skal fratre som styrets leder. 

Det ble informert om fra kasserer Kristine Schüssler at hvis 
styreleder kastes vil hele styret trekke seg. 

Resultat av votering (totalt 46 stemmer):

 •     For fratredelse: 5

 •     Mot fratredelse: 39

 •     Blank stemme: 2 

Konklusjon: Forslaget ble ikke tatt til følge

b) Lys i mørke, framsatt av Tom Christensen

Tom Christensen fremmet ønske om at vellet bør overta ansvar 
for betaling av veilys i Kongshavn, hvor det er beboerne som 
betaler for dette i dag. 

Styrets leder informerte om at denne saken har vært til 
behandling i styret. Styret har vedtatt ikke å dekke kostnadene 
til veilys, men at det skal jobbes for at kommunen skal overta 
driftskostnadene. Styret mener ikke det er riktig å bruke vellets 
midler på løpende drift av lyssetting hvis dette kan unngås. 

Styrets leder informerte at det har vært befaring med kommunen 
på stien mellom pumpehuset og tennisbanen. Her vurderes det 
løsninger som går på solcelle. Det ville være fordelaktig da det da 
ikke påløper faste driftskostnader for anlegget. 

Hoslebakken (Brattbakken) har blitt lyssatt i nyere tid. 
Driftskostnadene tas av kommunen, da dette er en kommunal 
vei. 

Det har også kommet en forespørsel om lyssetting av stien 
mellom Halden terrasse og Haldenveien. 

Styreleder bekreftet at lyssetting av vellets stier og veier vil bli en 
sak det skal jobbes med fremover. 

c) Bom i Halden Terrasse, fremsatt av naboer v/Bjørn Rustad

Rustad redegjorde for bommen som tidligere har stått 
i Halden Terrasse og stengt gjennomgangstrafikken / 
parkeringsmulighetene i sommerhalvåret. Denne bommen har 
blitt fjernet av Bærum kommune etter påtrykk fra vellets styre. 
Naboer har samlet inn 54 underskrifter fra beboere som ønsker å 
få bommen på plass igjen. Det ble redegjort for hvor farlig denne 
veistrekningen nå har blitt for barna som ferdes der. 

Styrets leder informerte om at styret hadde bedt kommunen om 
å fjerne bommen med bakgrunn i et unisont ønske fra beboerne 
i området fremsatt av daværende styremedlem Jan Roar Fløttre. 
Han anmodet i 2017 Snarøen vels styre om å bidra til å få 
bommen fjernet på vegne av beboerne i området. På bakgrunn 
av dette anmodet styret Bærum kommune om å få bommen 
fjernet i 2017.

Fløttre redegjorde for sin rolle i denne saken som medførte at 
bommen ble fjernet.  

Rustad anmodet styret om å ta kontakt med kommunen for å få 
på plass bommen igjen.

Det kom kommentarer fra salen på at en tilbakeføring av 
bommen vil øke belastningen på de andre veiene i området 
og at de ikke synes det er noe godt eller prinsipielt fornuftig 
standpunkt/alternativ å tilbakeføre bommen og at det heller må 
jobbes for alternativer som reduserer trafikk/fart i området. Det er 
for mye feilparkeringer og høy fart i alle veier på øya.

Styret tar saken videre til behandling. 

7. Valgkomitéens innstilling
Valgkomite v/Jan Breivik informerte at valgkomiteen har hatt en 
enkel oppgave i år. Det var kun styrets kasserer Kristine Schüssler 
som var på valg. Kristine ble innstilt for 2 nye år. 
I tillegg har Hildegunn Stalheim fungert som styrets observatør 
siste år og hun er innstilt som ordinært styremedlem i ett år.

Et av valgkomiteens medlemmer Kikki Reitan flytter fra Snarøya. 
Styret gis fullmakt til å supplere valgkomiteen med ett nytt 
medlem.

8. Valg
Valgkomiteens innstilling til styre, revisor, forvaltningsutvalg og 
valgkomite ble enstemmig vedtatt og det nye styret i Snarøen Vel 
består således av følgende personer:

                                                  Sist valgt: 

Paal Alme Styreleder 2018 
Anne-Kari Herrebrøden Nestleder 2018  
Kristine Schüssler                    Kasserer 2019  
Harald Taasen  2018 
Dag Vangsnes  2018    
Ole-Jacob Gullak Foss   2018 
Kim Havig-Gjelseth  2018 
Hildegunn Stalheim  2018  
 
Revisor:
Trygve Hofland

Forvaltningsutvalget - velges for 5 år av gangen                  
• Cato Musæus     2017  
• Esben Poulsen     2017  
• Jostein Grosaas     2018 
 

Valgkomite:
• Jan Gunnar Breivik
• Heidi Lill Mollestad Oppegaard
• Et tredje medlem velges av styret.
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ÅRSBERETNING FOR SNARØEN VEL
1. VELLETS ADMINISTRASJON

A. Styret i perioden 2019-2020 Sist valgt Mobiltelefon
• Paal Alme  -  Styreleder  2018 911 34 302 
• Anne-Kari Herrebrøden - Nestleder 2018 918 39 639 
• Harald Taasen 2018 928 83 842 
• Kristine Schüssler  –  Kasserer 2019 995 27 785 
• Ole-Jacob Gullak Foss 2018 901 57 166 
• Kim Havig-Gjelseth 2018 934 97 997 
•    Dag Vangsnes 2018    482 60 000  
•    Hildegunn Stalheim 2019 957 98 934

B. Revisor                                                                    •    Trygve Hofland

C. Valgkomité
Ny valgkomité ble etablert februar 2018: 

D. Forvaltningsutvalget - velges for 5 år Sist valgt
• Cato Musæus 2017 
• Esben Poulsen 2017 
• Jostein Grosaas (til valg) 2018 
• Styreleder i Snarøen vel tiltrer utvalget

E. Vellets representanter i Snarøykilens 
Båthavns styre 2019-2020

F. Velges på årsmøtet:
• Representanter til styret i Snarøen vel,  
• Revisor for Vellet, Snarøykilen Båthavn, samt Fru Michelets Gavefond. 

G. Utpekes av styret i Snarøen vel
• Vellets representanter til andre styrer og råd utpekes av velstyret.

• Knut Ellevog 
• Øyvind Lien 
• Thor Engebritsen

• Jan Gunnar Breivik 
• Heidi Lill Mollestad Oppegaard (fratrådt) 
• Kikki Reitan (fratrådt)
• Pelle Vedner – innvalgt av styret i 2019
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2. STYRETS ARBEID I 2019 

Styrets sammensetning
Styret i Snarøen vel har i 2018 og 2019 bestått av 8 styremedlemmer – inklusive 
styreleder. Det har vist seg å være en vellykket løsning å redusere styret fra 10 til 8 
medlemmer, i tråd med vedtak på årsmøte i 2018. Gruppen er blitt mer operativ og 
flere har fått konkrete oppgaver. Vi føler at saksbehandlingen er blitt mer effektiv, med 
noe færre styremedlemmer i våre møter.
Sammensetting av styret skal, så langt råd er, representere bredden i befolkningen på 
øya, ivareta kjønnsbalansen, samt ha den faglige bredde som er nødvendig for å 
kunne behandle de saker som vellet er satt til å håndtere. Valgkomitéen har derfor en 
viktig oppgave å gjøre, når man plukker ut kandidater til styreverv i vellet. 
Styrets hovedoppgave er å ivareta allmennhetens og fellesskapets interesser i relasjon 
til private, samt offentlige instanser. Vi er også satt til å forvalte vellets eiendommer, 
noe vi har hatt  fokus på i 2019.
         
Styremøter
Styremøter i vellet holdes fast hver måned; andre onsdag i måneden, med unntak av 
juli. Møtetiden er fra Kl. 19:00 til ca. Kl. 22:00 og møtene avholdes på rundgang hos 
styremedlemmene. Vi skulle gjerne hatt et fast møtested, i egnet samfunnshus eller 
lignende, men ser også fordeler ved å komme hjem til styremedlemmene med jevne 
mellomrom. Det skaper også samhold.
          
Styrets arbeid
På Kølabryggen (Slippen) har vi hatt fokus på trivsel og investert i flotte benker. Vi har 
satt ned en prosjektgruppe, som ser på hvilke muligheter vi har for å gjøre området 
mer trivelig og brukervennlig. Alle tiltak i strandsonen er søknadspliktig, og prosjektet 
vil ha samtaler med kommuner for å drøfte hva som er mulig å gjennomføre av  
oppgraderinger.  

Eiendommen Horsletjern (Snarøytjernet) som er eiet av Snarøen vel, er et yndet tursted 
på øya vår. Området rundt tjernet brukes om sommeren av skoler og barnehager, til 
undervisning, utflukter og til rekreasjon for vår lokalbefolkning. Dette naturvernområdet 
er et av få gjenværende i vårt nedslagsfelt, og styret er svært opptatt av at vi forholder 
oss til de regler og rammer som gjelder for dette naturområde.  

Arbeidet med fjerning av trapp og lampe ved tjernet, ble gjort i samråd med styret i 
vellet. Oppsetting av mur mot friområdet er også avstemt med naturvernmyndigheter 

i kommunen. Området er nå planert og gress sådd på fellesområdet, slik at det igjen 
blir et trivelig friområde.

Sist høst ble det gjort en større jobb med rydding av busker rundt tjernet og det er felt 
en rekke trær i samarbeid med Bærum kommune. Tømmeret ble lagt igjen som et 
tilbud til ved, til de som måtte ønske dette – og ble raskt plukket opp av interesserte. 

På nabotomt – i overkant av tjernet, ble en stor eiendom solgt og deretter fullstendig 
rensket for trær og busker. Som nærmeste nabo til naturvernområde reagerte både 
naboer og vellet på fremgangsmåte. Kommunen har sett på saken med kritiske øyne. 
Tomten er nå regulert til tre nye eneboliger.  

På bussholdeplassen ved Spar ble det sommeren 2019 satt opp en ny benk til glede 
for beboerne. Etter at bussholdeplassen i Bruksveien ble flyttet, forsvant både leskur 
og sittebenk.  På stedet der den «nye» bussholdeplass ble etablert, ble ingen av disse 
to installasjoner satt opp igjen, fordi kommunen mente det ble for lite plass på 
fortauet. 

Begrunnelsen, etter flere henvendelser til både Ruter og kommune, var at det kreves 
en viss bredde for å kunne måke med maskin – og det må også være en minimums-
høyde, for å komme under med disse.  

Vellet har fått svært mange henvendelser om å få satt opp noe å hvile seg på, mens 
man venter på bussen. Etter befaring fant styret ut at en benk, satt helt i bakkant av 
holdeplassen, ikke ville hindre nevnte brøyteoppdrag. Benk ble bestilt, montør til å 
sette den opp og flere positive tilrop er nå mottatt.
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ÅRSBERETNING FOR SNARØEN VEL
Fornebupiloten 

Fornebupiloten ble etablert i 2018, med styreleder i Snarøen vel som en av initiativta-
kerne, og innvalgt som styremedlem. Organisasjonen har som mål å initiere, organi-
sere og styre en stor del av det frivillige arbeidet som gjøres på Snarøya og Fornebu. 
Organisasjonen har fått lønnsmidler til halvannen stilling fra kommunen og flytter 
våren 2020 inn i nye lokaler på Fornebu S – lokaler som i tillegg til kontorer, også vil 
kunne huse forsamlinger på over 100 gjester. Alt finansiert av Bærum kommune. 
Lokalene Fornebupiloten hittil har disponert på PUNKT, vil etter dette frigis til barn og 
unge, som allerede er flittige brukere i form av «etter skoletid» -aktiviteter, samt 
ungdomsklubb. 

Øvrige tiltak i regi av Fornebupiloten:

•   Fornebudagene (ex. Snarøydagen) – fra 2020 over 4 dager

•   TorsdagsPorten – månedlig Talkshow på Fornebuporten

•   Fornebu SeniorUniversitet – månedlige møter med foredrag

•   Turgruppe mv.

Nye Fornebu – Snarøyas nærmeste nabo

Prosjektering og utbyggingen på Fornebu er midt i sin viktigste planleggingsfase, 
der rammene for fremtidens Fornebu blir lagt. KDP 3 (Kommunedelplan 3) ble 
behandlet i Bærum Kommunestyre den 23. mars 2019, med vedtak om en ramme 
på 11.000 boliger på Fornebu. Snarøya vil derfor få en «by» med over 25.000 
innbyggere, som sin nærmeste nabo. Det forventes næringsbebyggelse og 
kontorer med langt over 20.000 arbeidsplasser. Utfordringene dette gir, med 
langt større press på organisasjoner som Snarøya sportsklubb, Snarøya Gym og 
turn, samt våre øvrige organisasjoner, er noe som opptar oss alle. 

Styre i vellet er spesielt bekymret for fremtidig trafikkavvikling og har markert at 
det må bygges et veinett som gjør at Snarøyas beboere kommer til og fra egne 
hjem uten bompengebelastning eller unødig kø. Til å belyse problemstilling med 
trafikk, har vi til årets årsmøte, invitert Arthur Wøhni til å redegjøre for hva vi kan 
forvente oss i årene som kommer. 

Vi har videre gitt utrykk for vår skepsis til å bygge høyere og tettere slik utbyg-
gerne presser på for å få gjennomført. Flere av våre utspill er gjort i nært samar-
beid med Fornebulandet vel.   

Informasjon om øvrige sentrale saker vellet er involvert i, legges løpende ut på 
vellets hjemmeside www.snaroenvel.no. Bare i 2019, ble over 50 saker belyst på 
dette nettstedet og minst like mange på vellets Facebookside. Vi vil anbefale våre 
medlemmer å følge med i disse kanaler, slik at man er informert om hva som 
rører seg i nærmiljøet. 

Vi er mottakelig for tanker og ideer til stoff, som våre medlemmer ønsker publisert 
på disse sidene. Gjerne med bildemateriell.
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av Fylkeskommunen og Ruter etter to års drift. Båtruten ble innstilt, men de fleste har 
stor tro på at ny teknologi, med El-ferge drift og et stadig sterkere miljøhensyn, vil 
være med på å få den på vannet igjen.  Denne saken står fremdeles høyt på priorite-
ringslisten, og styreleder er aktivt med i dette påvirkningsarbeidet gjennom de fora 
der det er mulig å markere behovene.

Fornebubanen          
Fornebubanen er kommet nærmere en realisering. Planer er presentert i media, og 
også på vellets hjemmesider. Både kostnadsfordeling og tidsplan er stadig oppe til 
diskusjon, men det er håp for at de endelige planene blir landet i løpet av våren 2020.

Horsletjernet - en perle på Snarøya

Snarøen vel er grunneier av Horsletjern og området rundt. Eiendommen er regulert til 
naturvernområde og er dermed underlagt strenge restriksjoner.

Fürst-stranden
Vellet er ansvarlig for denne perlen syd på Snarøya. Stranden brukes både sent og tidlig 
og flere har begynt med vinterbading med stranden som utgangspunkt. 

PRIORITERTE SATSINGER

Vellets eiendommer

Vårt hovedfokus er å forvalte vellets eiendommer i tråd med gitte retningslinjer, slik at 
allmennheten får størst mulig glede av disse.  

Styret behandler stadig saker hvor vellets eiendomsrett er blitt krenket på ulikt vis. 
Slike saker tar unødig mye tid og bidrar til konflikter og dårlig nærmiljø. Vi oppfordrer 
derfor alle beboere på Snarøya til å respektere vellets eiendommer og behandle de i 
overenstemmelse med gjeldende regler, herunder søke om nødvendige tiltak i god 
tid, slik at styret får tid til å behandle søknader på forsvarlig vis. Det gjøres oppmerk-
som på at styrets medlemmer ikke er ansatt i vellet og alt arbeid som nedlegges er på 
frivillig basis, noe som begrenser hvor mye tid som kan benyttes på slike saker.

Også i 2019 har styret vært i dialog med kommunen i utfordrende eiendomssaker.

Fornebubåten 
«A never ending story»: Vårt store prosjekt i samarbeid med Fornebulandet vel og 
andre interessenter med å få på plass fergeforbindelse til Oslo, ble som kjent stoppet 

ÅRSBERETNING FOR SNARØEN VEL
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Fürst brygge er begynt å forfalle, etter mange kraftige runder med vind og store bølger. 
Flere steiner er rast ut og kommunen har vært på befaring for å se hva som må gjøres. 
Det vurderes nå hva som skal til for å redde dette fine bryggeanlegget. 

Strøsand
Styret kontaktes stadig av bekymrede beboere, som er engstelige for å gå ut og som 
klager på strøing. Vellet får årlig kjørt ut og fordelt flere tonn strøsand i vellets kasser, slik 
at det skal være trygt og godt å ferdes på våre stier og veier. Det er beboerne langs sti-
ene og brukerne av stiene som selv må strø. Kassene er utstyrt med spade, slik at det er 
mulig å ”ta spaden i egne hender”. 
Det må presiseres at strøsanden ikke er til privat bruk, men til bruk på våre felles stier! 
Det er etter hvert store summer som vellet bruker på dette tiltaket. 
Bom i Haldenskogveien
Bommen i Haldenskogveien ble fjernet i 2018, etter at styret fikk henvendelse fra na-
boer, om at dette var ønsket.  Kommunen v/ Vei og Trafikk ble kontaktet – og bommen 

tatt ned.
Reaksjonene kom raskt – og på årsmøte i 2019 ble styret oppfordret til å reversere dette 
vedtaket, da man hevdet at det kun var enkeltpersoner som ønsket fjerning, ikke naboer 
generelt.
Saken tilspisset seg med avisinnlegg og annen debatt – og styret valgte derfor å overlate 
saken til Bærum kommune, Vei og Trafikk – som er den instans som har det overordnete 
ansvar for regulering av trafikk. 
Styret håper man i samarbeid med naboer, nå vil finne en omforent løsning.
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Medlemskontingenten for 2020 ble sendt ut første uken i mars, både til de husstander 
som har betalt i 2019 og til de husstander vi håper vil bli betalende medlemmer av 
vellet 

Er du ikke medlem? Da kan du betale kr 250,- og melde deg inn ved å:

• Sende en mail til post@snaroenvel.no med navn og adresse, 
• Betale i nettbanken til konto 1450.12.77038, eller 
• Vipps til «Medlem Snarøen vel» #129570.

HUSK: Skriv navn og adresse slik at vi får registrert hvem det nye medlemmet er. 

Styret oppfordrer alle beboerne på Snarøya til å melde seg inn i Vellet, ikke minst for å 
kunne nyte godt av den årlige hageavfallsaksjonen. Husk at den kun er for betalende 
medlemmer av Vellet.

5. HAGEAVFALLAKSJON

Hageavfallsaksjonen ble i 2019 gjennomført i begynnelsen av mai på en god måte. 
Tiltaket er meget populært og har blitt en tradisjon. 
I 2019 hadde vi igjen en økning i mengden av hageavfall. Vellet må derfor minne om 
at tilbud om bort kjøring gjelder lettere hageavfall. Store menger hageavfall og 
busker/trær må kjøres bort på egenhånd.
Vellet minner om at ordningen kun er for medlemmer, så om du setter pris på 
ordningen og ikke er med i vellet – meld deg inn!

ÅRSBERETNING FOR SNARØEN VEL
3. ØKONOMI
Vellets økonomi er meget god, og vi har kr 2,0 millioner i bankinnskudd. Dette er på 
samme nivå som i fjor. Sum inntektene er på samme nivå som i fjor og er totalt på kr 
422 000,-. En stor del av vellets inntekter genereres av utleie av parkeringsplasser i 
Bruksveien og arealer til Snarøya båthavn i Snarøykilen. 
Resultatet for 2019 viser et negativt resultat på kr 139 749,-, dette er i henhold til 
målsetting om høyere aktivitet i vellet. I 2019 har vellet investert i oppgradering av 
webportalen, skiftet regnskapsfører og regnskapssystem, kjøpt inn flere benker og 
gjennomført større vedlikehold av eiendommer.    
 
Budsjett 2020
Det er budsjettert med samme antall medlemmer og salg av annonser til Årsberetningen 
og derfor ingen endringer i driftsinntektene i forhold til 2019. 
 
Prioriterte satsinger i budsjettet: 
•   Bidrag til lokale organisasjoner     kr   80.000
•   Vedlikehold vellets eiendommer, stier og badeplasser kr 200.000
•   Ryddeaksjon hageavfall    kr   80.000 
•   Bruk av nye digitale plattformer     kr 100.000  
 
 
Kontingent
Kontingenten ble fastsatt av Generalforsamlingen i 2015 til kr 250,- for individuelle 
medlemskap, og har siden vært uforandret.

 Styret foreslår at kontingenten forblir kr 250,-  i 2020. For 2020 er alle leieavtaler 
indeksregulert og helårsleie av parkeringsplass er kr 4.813, - pr år.

4. MEDLEMMER
Ved utgangen av 2019 var det 524 betalende medlemmer, noe som er en økning på 
62 siden 2018. Årsaken til økningen er at styret i 2019 kjøpte en liste over alle husstander 
på Snarøya, og sendte en oppfordring om medlemskap til alle ikke-medlemmene, 
samt at vi gjennomførte noe Facebook-annonsering. 
I tillegg har flyttingen av medlemsregisteret til StyreWeb gjort det enklere for styret 
selv å administrere og vedlikeholde medlemsbasen. 
Det forventes at medlemstallet vil holde seg stabilt eller øke litt i 2020.
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6. PLAN - OG BYGGESAKER

Vellet besitter en rekke eiendommer som er til glede for befolkningen på Snarøya. 
Vellet mottar som grunneier stadig varsler om byggeaktivitet på naboeiendommer. 
Slike saker behandles i styremøte og med mindre vellet har kommentarer eller 
innvendinger, tas slike saker til etterretning. 

7. BARN - OG UNGDOMSSTIPEND

Vi er stolte av våre flotte ungdommer på Snarøya og listen av stipendvinnere vokser. 
I 2019 ble svømmeren Nicholas Savola Lia tildelt stipendet. 
Stipendvinnere offentliggjøres på årsmøtet.
Oversikt over tidligere stipendvinnere – som alle nå er medlemmer av Snarøen vels 
”Hall of Fame”

2010  Frederik Jahr Tennis
2011  Hans Petter Kvalø Speiderleder
2012  Hedda Ødegaard Tennis
2013  Nils Ellefsen Tennis
2014  Casper Ruud Tennis
2015  Caroline Ellingsen Dressurridning 
2016  Ingen søkere -
2017  Cornelia Mogen Karlsson Golf
2018  Ingen søkere -
2019 Nicholas Savola Lia  Svømming
2020  Tildeles på årsmøtet

P R I S V I N N E R E

Støtte til andre formål
Snarøya skoles musikkorps rundet 100 år i 2019.  GRATULERER!
Jubileet ble markert med musikk og fest – og vellet valgte å markere sin støtte med å 
bevilge Kr. 25.000 til jubilanten.  
Korpset er en av de organisasjoner på Snarøya som gir mye synlig glede til mange – 
og med de utgifter de har til fornyelse av instrumenter, reiser og ikke minst musikklæ-
rere, var dette en beslutning vi gjorde under full akklamasjon. 

Vi gleder oss allerede til 17. mai.
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8. SNARØENS VELS HJEMMESIDE; WWW.SNAROENVEL.NO

Mer enn 500 artikler        
På vellets hjemmeside; www.snaroenvel.no kan du i dag finne over 500 artikler om 
lokale saker på Snarøya. Saker som angår våre medlemmer, våre eiendommer, samt en 
mengde lokale nyheter, som ikke finnes i Budstikka. 
Fra nettsiden ble etablert i 2009, har redaktøren jevnlig publisert artikler om aktuelle 
hendelser innenfor vellets nedslagsfelt, saker av interesse for våre beboere, men også 
saker som er av interesse for andre som bruker nettsiden som informasjonskilde om 
Snarøya. 
Vi er kjent med at siden ofte brukes av både boligsøkende og av folk som skal flytte til 
våre nærområder, samt av andre som generelt er nysgjerrige på ”hvem-hva-hvor”.   

Historisk arkiv
Hjemmesiden fungerer som et arkiv, der man kan søke seg frem til tidligere publiserte 
tema og saker. På denne måten, har en alltid tilgang til stoff som er publisert, og ikke 
minst til fakta om Snarøya i saker som angår våre nærområder. 
Her finner man alt fra opplysninger om styremedlemmer, deres ansvarsoppgaver og 
ikke minst arrangementer vi har hatt i løpet av årene og gjerne med bred billeddek-
ning. Flere av øyas foreninger og organisasjoner har stor glede av både annonsering 
av egne arrangementer, samt oppfølgende reportasjer, med billeddekning. 
Alle bilder vi publiserer på vellets nettside, tillates brukt privat. Det er redaktøren selv, 
som tar disse bildene. 

Mer nyhetsorientert
Vi har i løpet av 2019 foretatt en total omlegging av hjemmesiden. Den er blitt mer 
leservennlig og har fått bedre layout. Gjennom denne moderniseringen har siden 
blitt enklere å navigere i. Vi har ukentlig statistikk og ser at vi ved publisering, 
får raske hopp i antall lesere og besøkende. 
Mange av sakene publiseres på Vellets Facebookside med lenke til hjemmesiden.

Skriveføre ønskes velkommen!
Vi ønsker fremdeles at flere av Snarøyas beboere bruker siden til å publisere interes-
sant stoff fra øya vår. Har du tatt vare på gamle bilder, som kan være interessante for 
våre lesere, er en kort melding til redaktøren det som skal til, for at vi skal få bildene 
digitalisert og lagt ut til flere sambygdinger. Ikke vent med dette! Dette er verdifullt 
materiale – og alle bilder blir returnert til avsender i løpet av få dager.

ÅRSBERETNING FOR SNARØEN VEL

Følgende artikler er publisert på Vellets hjemmeside i 2019:

Og jula varer helt til påske Sjøspeidernes juletreaksjon 03/01, 2019
Det store blå – debattmøte Røkkes planer om høyhus til debatt  04/01, 2019 
Den politiske situasjonen  Harald Stanghelle Foredrag FSU  22/01,2019
KDP 3 Fornebu - sentralt tema Debattmøte 30/01, 2019
Skirenn  Hurra! Lions, med sitt årlige «Ski Run» 31/01, 2019
OBOS med store planer Rolfsbukta-plan presenteres 01/02, 2019
Skatten på Sjørøverøya  Spennende teatertilbud 02/02, 2019
Løver i regn Lions sprer skiglede 10/02, 2019
Filosof Henrik Syse Foredrag på FSU  14/02, 2019
Fly lander og tar av også i dag Stor flyaktivitet på Fornebu 16/02, 2019
Sissels Salong 50 år Snarøen vel gratulerer! 09/03, 2019
Ønsk deg en benk Hvor vil du ha benker på Snarøya? 10/03, 2019
Medlemmer i vellet 2019 Hvorfor være medlem i Snarøen vel! 11/03, 2019
Vellets hjemmeside  Store endringer i layout 13/03, 2019
Årets «Matglede-butikk» SPAR vår lokale butikk får pris 14/03, 2019
Åpent brev til politikerne  Brev til Bærum kommune 22/03, 2019
Ny nettside lansert Vår nye nettside presenteres 25/03, 2019
Storbrann på Kolsås i natt Årets 1. april-spøk slo godt an 01/04, 2019
Loppemarked 2019 Invitasjon til årets store loppemarked 05/04, 2019
Årsmøteinvitasjon Vellet inviterer til årsmøte 2019 07/04, 2019
Hageavfallsaksjonen 2019 Informasjon om hageavfallsaksjonen 26/04, 2019
Invitasjon til kirken Natt til 1. mai-arrangement 30/04, 2019
Årsmøte avholdt Reportasje med bilder fra årets møte 01/05, 2019
Stolt vinner av årets stipend Presentasjon av årets vinner 01/05, 2019
Til Halden uten bil Tilgang til brygga sperret i helgen 13/05, 2019
Noe kommer – og noen går Basket – ny gren i Snarøya sportsklubb 13/05, 2019
Kveldsbad på Slippen Herlig møte med lokale unge etter bad 16/05, 2019
Færder-seilasen 2019 Intervju med aktive lokale seilere 17/06, 2019
Aktivt Seniorsenter Besøk på Seniorsenter - høy aktivitet 02/07, 2019
St. Hansaften 2019 på Halden Lions arrangerer storslått feiring i år 02/07, 2019
Felleshuset innvies Felleshuset på Fornebu, offisiell åpning 07/07, 2019
Ropernveien stenges Vannlekkasje – veien må stenges  25/07, 2019
Nye benker på Slippen Nye, solide bord og benker på Slippen 25/07, 2019
Turner? Har du en turner i magen, meld deg 02/08, 2019
Lite vind – mye glede Ikke alltid like lett å få seilt regatta 07/08, 2019
Gi meg tid Invitasjon til spennende foredrag 18/09, 2019
Glad i kunst Finissage på utstillingen «Kontraster» 20/09, 2019
Utviklingen kartlegges Snarøya og Fornebu under lupen 29/09, 2019
Linjerydding på Snarøya Hafslund skal klarere ledninger på øya 17/10, 2019

Her finner du en oversikt over mye av det som har foregått på Snarøya i løpet fjoråret. 
Er det noe her du ikke har fått lest, kan du logge deg på vellets hjemmeside; 
www.snaroenvel.no og søke på den artikkelen du ønsker å lese, i søkefeltet oppe til 
høyre på siden. God fornøyelse! Bilder i artiklene er til fri, privat benyttelse.
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Benk på bussholdeplassen Vellet setter opp hvilebenk 17/10, 2019
BUKT i Rolfsbukta Ny lokal restaurant ønskes velkommen 26/10, 2019
Fornebubanen - fakta Informasjon om trasé og stasjoner 06/11, 2019
Horsletjernet – dugnad Velkommen til hugst og rydding 06/11, 2019
Hall of Fame Invitasjon til stipend 2020 10/11, 2019
500 artikler – en milepæl Red. produsert 500 artikler på nett 10/11, 2019
Dugnad gjennomført Skikkelig vintervær under årets dugnad 11/11, 2019
Etterlysning Kondemnerte båter dumpet på Snarøya 12/11, 2019
Hundeparken Storøya hundepark – en undersøkelse  20/11, 2019
Stier til glede/besvær  Øyas stier og småveier krever sitt 04/12, 2019
Tiden renner ut… Frist for anbefaling til stipend snart ute 12/12, 2019
Bom for bom Spørsmål om bom i Haldenveien til BK 14/12, 2019
En hedersmann Bernt N. Nilsen har forlatt oss 15/12, 2019
Lysere tider Solen snur – og vi går mot lysere tider 21/12, 2019
GOD JUL Styret ønsker alle medlemmer God Jul 23/12, 2019

9. VELLETS FACEBOOKSIDE

Vellet etablerte egen Facebookside i 2016. Ved utgangen av 2019 var det nærmere 
1.000 følgere, noe som er over 100 flere enn ved utgangen av 2018.
Siden brukes til ukentlige oppdateringer arrangementer og annet som foregår på 
Snarøya i tillegg til at det lenkes til saker på vår hjemmeside.  
Vi inviterer alle organisasjoner og foreninger til å bruke denne siden aktivt, 
Facebook når et stort antall lesere raskt!

De tre innleggene med flest liker-klikk i 2019:

Det innlegget som ga mest 
engasjement og som ble sett 
av 2.000 personer var denne 
saken:
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Horsletjernet  
Horsletjern er regulert til naturvernområde og er således underlagt strenge restriksjoner. 

Snarøen vel inngikk i 2014 en skjøtselsavtale med Bærum kommune om hvordan 
området skulle forvaltes. I tråd med denne avtalen ufører Snarøen vel jevnlig vedlikehold 
av eiendommen og i høst ble det gjennomført en dugnad på området hvor det ble 
ryddet i strandsonen og større trær ble felt. Flis fra kuttemaskinen ble deretter fordelt  
på stiene rundt tjernet – for å gjøre disse mindre fuktige. Vellet hadde engasjert  
profesjonelle «trefellere» som bistod på dugnaden. 

Skjøtselsplanen for Horsletjernet, legger rammer for hvordan vi utøver skjøtsel av 
området og hva vi kan gjøre av inngrep i dette LNF-området. Vellet vil fortsette å legge 
opp til dugnader hver høst rundt tjernet, slik at vi får luftet i skogen – og gjort området 
mer tiltrekkende som rekreasjonsområde. Området rundt tjernet brukes om sommeren 
av skoler og barnehager, til undervisning, utflukter og til turområde for vår lokalbefolk-
ning.

    
Tranga   
Stien mellom Ropernveien og Bruksveien heter Tranga. Stien har stedvis vært lite 
fremkommelig på grunn utvaskede masser forårsaket av kraftig nedbør. Deler av stien 
har i perioder fremstått som et lite bekkefar.  

Stien er flittig brukt og binder Ropernveien til Bruksveien. Vellet har i 2019 opprustet 
stien både med hensyn til underlag, men også med hensyn til bredde. Profesjonelle 
aktører utførte oppgraderingene.

   
Kølabryggen   
Snarøya har flere godt besøkte badeplasser og ikke minst ”Slippen” – eller Kølabryggen 
som er det offisielle navn på området, er et yndet sted for bading.

Snarøen vel forsøker etter beste evne å holde alle badeplassene våre attraktive, med 
jevnlig tilsyn og gressklipping ved vår gartner. 

På Kølabryggen er det utført generelt vedlikehold gjennom 2019 og det er satt ut nye 
benker, til almen benyttelse. 

Hele landområdet på Kølabryggen er til disposisjon for befolkningen, og det er mulig 
å bade på den ubebygde delen mot syd-vest og mot øya Holsa. Her har Vellet satt opp 
en badetrapp og det er et yndet sted å ta sitt kveldsbad.

10. VELLETS EIENDOMMER

Vårt hovedfokus er å forvalte vellets eiendommer i tråd med gitte retningslinjer, slik at 
allmennheten får størst mulig glede av disse. 

Vi arbeider bl.a. nå med å ferdigstille en elektronisk oversikt over vellets eiendommer, 
der alt fra større parseller, og ned til mindre tomtefliker blir presentert i tekst og bilde. En 
egen «eiendomsgruppe» i styret, har dette som sin prioriterte oppgave.

Vedlikehold og jevnlige oppgraderinger av denne eiendomsmassen er en viktig del av 
vellets arbeid og av stor betydning for våre medlemmer.

Snarøen Vels eiendommer består av alt fra store parkområder som Horsletjern og 
Kølabryggen til kyststier og små parseller rundt omkring på halvøya vår.

ÅRSBERETNING FOR SNARØEN VEL
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Vellet har av hensyn til de badende innført fiskeforbud fra Slippen. Badehusene og 
båtfesterettigheter er privateid og ble fra begynnelsen av forrige århundre fordelt med 
disposisjonsrett til navngitte eiendommer på Snarøya. Grunnen eies av Snarøen vel. 
    
Fürst-stranden   
Vellet er ansvarlig for denne perlen syd på Snarøya, og vi driver jevnlig vedlikehold 
med blant annet etterfylling av sand for at denne idylliske stranden, som er i bruk 
både sent og tidlig – sommer som vinter, holdes i god stand.

    
Hundsundstranden  
Kyststien langs Hundsund fra pumpehuset i Snarøyveien til Langoddveien er en yndet 
turvei og en viktig skolevei for våre barn. For å unngå at stien gror igjen klippes busker 
og andre vekster jevnlig. Styret i vellet er i dialog med Bærum Kommune for å se om 
kommunen kan bidra til en diskret belysning på denne stien som er veldig mørk 
spesielt vinterstid.

   
Seilforeningen i Bruksveien   
Tomtegrunnen eies av Snarøen vel, og disponeres sammen med klubbhuset,   
av Bærum Seilforening (tidligere Vestfjordens Seilforening).

Uteområdene har båtoppstillingsplasser, fortøyningsplasser for småbåter og på 
utsiden av gjerdet; biloppstillingsplasser. Parkeringsplassene er bortleid til  
kommersielle vilkår.

    
Fürst Brygge
Eies av Bærum Kommune. Badebukten disponeres av Snarøen vel etter avtale med 
grunneier. Snarøen vel kjører hvert år på sand til badebukten. Dette gjøres for å fylle på 
det som er vasket bort i løpet av vinteren og for at bunnforholdene skal være bra. Det 
er stor badeaktivitet på stranden om sommeren, og spesielt barnefamilier trives godt 
der da stranden ligger skjermet og lunt til inne i bukta. 
Vellet setter stor pris på om noen av strandens gjester, fra tid til annen bidrar til å 
holde stranden i orden. Vellet har satt ut et par river ved gjerdet slik at det da er enkelt 
å ta en tørn og rake over sanden for å holde den innbydende.
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ÅRSBERETNING FOR SNARØEN VEL

Fürstodden/Tandbergodden badeplass
Bærum Kommune har inngått en avtale med grunneier om allmenhetens rett til 
opphold og bading på dette området. Tilkomsten er i enden av ”Nonnebakken”. Gå 
gjennom portstolpene inn på eiendommen og hold så til venstre ned mot sjøen. Det 
er et skilt som viser stien ned til sjøen ca. 80 meter innenfor porten. Ved stranden har 
Bærum Kommune satt opp anvisning, som viser hvor man kan oppholde seg på 
området.

Ankerbryggen
Vellet har et par mindre eiendommer ved Ankerbryggen mot Snarøykilen, der med-
lemmer kan benytte joller for å komme ut til båter som ligger i bøye i Snarøykilen.
Gangveier og stier
Vellet er eier og forvalter av en rekke turstier på Snarøya. Det er utplassert flere 
strøsandkasser på steder som er utsatt for glatte forhold. Kassene fylles opp slik at det 

alltid er sand tilgjengelig fra disse kassene. Brukere av stier/veier med utplassert 
kasse må selv sørge for strøing etter behov. 
Hver vår/sommer foretar vår gartner betydelig rydding og skjøtsel av de fleste stiene 
på Snarøya, men vi oppfordrer oppsittere til å bistå i holde stiene i god stand. Dette 
er våre felles nærområder, som er ment å være til felles glede og rekreasjon.
Vedlikehold
Snarøen vels egen gartner bidrar til å holde eiendommene våre vedlike ved å slå 
gress, klippe busker, fjerne søppel og ved generell rydding når dette er nødvendig. 
Strøsandkasser har vært flittig brukt av øyas beboere gjennom vinteren. 
Våre medlemmer kan gi beskjed på post@snaroenvel.no hvis det er oppgaver man 
mener er relevante for vår gartner.
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SNARØEN VEL

Inntekter 2018 2019 Budsjett 2020

Medlemskontigenter 150,208 153,250  160,000 

Utleie av eiendom  143,690 156,062  175,900 

Annonseinntekter 65,500 69,000  60,000 

MVA kompensasjon 36,862 17,150

Renteinntekter 23,425 27,055 20,000

INNTEKTER 419,685 422,517  415,900 

Kostnader 2018 2019 2020

Møtedrift -21,734 -11,679  -11,000 

Kontigent organisasjon -8,136 -1,830  -2,000 

Vedlikehold eiendommer -28,377 -194,395 -200,000 

Innsamling hageavfall -56,250 -68,749  -80,000 

Regnskapshonorarer -53,020 -54,350  -40,000 

IT kostnader -483 -67,979  -100,000 

Trykksaker -75,450 -77,044  -77,000 

Tilskudd/gave -10,000 - 65,000  -80,000 

Bank- og kortgebyr -999 - 11,521  -10,000 

Andre kostnader -7,312 -9,720  -10,000 

Kostnader -261,761 - 562,266 - 610,000

Resultat 157,924 -139,749 -194,100

Snarøya 3. mars  2020
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SNARØEN VEL

BALANSE SNARØEN VEL

Snarøya 3. mars 2020 

Eiendeler Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse 

Fru Michelets Minnefond 100,000   0 100,000

Kundefordringer 73,500 -57,500 16,000

Andre kortsiktige fordringer 25,481 -25,481  0

Driftskonto 251,736  -59,282  192,454 

Fastrentekonto  1,119,330  19,463  1 138,793 

Sparekonto 29,230  83  29,313 

Sparekonto BM 534,516 24,356    14,417 

Sum Eiendeler 2,133,794  -98,361  2,035,434

Gjeld og Egenkapital

Leverandørgjeld 21,738 41,388  63,126

Annen egenkapital 2,112,057 0  2,112,057 

Overskudd 0  -139,749  -139,749 

Sum Egenkapital 2,133,794 -98,361 2,035,434
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 SNARØEN VEL

REGNSKAP OG BALANSE  2019

Inntekter

Renter 17,776

Årsresultat 17,776

BALANSE PR. 31. DESEMBER 2019

Eiendeler

Fornebubanken 1,039,202

Sum Eiendeler 1,039,202

Gjeld og Egenkapital 2019

Egenkapital 921,426

Årets Overskudd 17,776

Lån fra Snarøen Vel 100,000

Sum Egenkapital 1,039,202

FRU MICHELETS GAVEFOND

Snarøya 3. mars  2020
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Til Årsmøtet i Snarøen Vel 

 

 

 

  REVISJONSBERETNING FOR 2019 
 

Undertegnede har revidert regnskapet for Snarøen Vel for 2019. Årsoppgjøret  
som består av resultatregnskap, balanse og årsberetning, er avgitt av vellets 
styre.  

Bokføringen er underbygget med bilag. Revisor har kontrollert utvalgte deler av 
det fremlagte materialet som underbygger regnskapspostene, samt innhold og 
presentasjon av årsoppgjøret. 

Resultatet for Snarøen Vel viser et underskudd på NOK 139.749. Vellet har 
positiv egenkapital etter at årets resultat er bokført. Styrets forslag til 
disponering av resultatet tilfredsstiller Regnskapslovens krav. 

Etter min mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med god regnskapsskikk 
og gir et forsvarlig uttrykk for vellets økonomiske stilling pr. 31.12.2019 og for 
resultatet av virksomheten i regnskapsåret. Revisor anbefaler at årsmøtet 
godkjenner det fremlagte årsoppgjøret. 

 

Snarøya, 9.mars 2020 

 
Trygve E. Hofland 

Halden Terrasse 10 A 

1367 Snarøya 

 

Revisor for Snarøen Vel 

 

Til Årsmøtet i Fru Michelets Gavefond 

 

 

 

 

  REVISJONSBERETNING FOR 2019 
 

Undertegnede har revidert regnskapet for Fru Michelets Gavefond for 2019. 
Årsoppgjøret, som består av resultatregnskap, balanse og årsberetning, er avgitt 
av fondets styre. 

Bokføringen er underbygget med bilag. Revisor har kontrollert det fremlagte 
materialet som underbygger regnskapspostene, samt innhold og presentasjon av 
årsoppgjøret. 

Resultatet for Fru Michelets Gavefond viser et overskudd på NOK 17.776. 
Fondet har positiv egenkapital etter at årets overskudd er bokført. Styrets forslag 
til disponering av overskuddet tilfredsstiller regnskapslovens krav. 

Etter min mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med god regnskapsskikk 
og gir et forsvarlig uttrykk for fondets økonomiske stilling pr. 31.12.2019 og for 
resultatet av virksomheten i regnskapsåret. Revisor anbefaler at årsmøtet 
godkjenner det fremlagte årsoppgjøret. 

 

Snarøya 4.mars 2020 

 
Trygve E. Hofland 

Halden Terrasse 10 A 

1367 Snarøya 

Revisor for Snarøen Vel 

REVISJONSBERETNINGER

Et naturlig førstevalg

Å kjøpe eller selge bolig er en stor avgjørelse for oss alle. Derfor er det så viktig å velge en best mulig samarbeidspartner.
En som har lang erfaring, kjenner markedet og kan gi de virkelig gode rådene samt førsteklasses oppfølging.
Sem & Johnsen Eiendomsmegling omsetter et vidt spekter av boliger i ditt nærområde.
 
Kontakt gjerne vår megler med tilknytning til Snarøya/Fornebu.
Peter Skaara: Tlf.: 906 34 664, E-post: ps@sem-johnsen.no

www.sem-johnsen.no
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Et naturlig førstevalg

Å kjøpe eller selge bolig er en stor avgjørelse for oss alle. Derfor er det så viktig å velge en best mulig samarbeidspartner.
En som har lang erfaring, kjenner markedet og kan gi de virkelig gode rådene samt førsteklasses oppfølging.
Sem & Johnsen Eiendomsmegling omsetter et vidt spekter av boliger i ditt nærområde.
 
Kontakt gjerne vår megler med tilknytning til Snarøya/Fornebu.
Peter Skaara: Tlf.: 906 34 664, E-post: ps@sem-johnsen.no

www.sem-johnsen.no
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Lover for Snarøen vel
Ikrafttreden 23.10.1910 
Endringer: • 29.10.1911 • 10. 8.1926 • 19.6.1957 • 22. 6.1979 • 23. 3.1988
• 29. 3.1989 • 31. 3.1993 • 07.05.2018

§ 1. Formål
Snarøen vel er en partipolitisk nøytral organisasjon hvis formål er å ivareta med-
lemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning Vellets vedtekter, 
styret og årsmøtet bestemmer. 
Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og for 
velområdet, eventuelt i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i 
området. Det representerer befolkningen overfor kommunen og er befolkningens 
talerør utad, i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser. 
Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører området. Saker som blir forelagt 
Vellet, behandles i samsvar med de gjensidige forpliktende avtaler som er 
inngått mellom kommunen og vellene i Bærum.  

§ 2. Medlemskap og stemmerett
Alle beboerne med offentlig stemmerett, samt forretninger og firmaer innen vel-
området, kan være medlemmer av Vellet. Ektefeller betaler kontingent som ett 
medlem. Borettslag m.v. kan ha kollektivt medlemskap. Obligatorisk medlemskap 
gjennom skjøte eller leiekontrakt kan finne sted. På medlemsmøter og årsmøter 
har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett.
Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Medlemmene er forpliktet til å betale den 
kontingent som årsmøtet til enhver tid har fastsatt, innen gjeldende frist. 
Utmelding skal skje skriftlig. Et medlem som ikke har betalt kontingent på to år, 
kan strykes. Varsel om dette, må dog først være gitt skriftlig..

§ 3. Velområdets avgrensning
Snarøen Vel omfatter Snarøya, inklusive Geita, Vassholmen og Holsa, samt 
Hundsund grendesenter og Snarøya sportsklubb.

§ 4. Regnskap og regnskapsår
Vellets regnskapsår følger kalenderåret. Revidert regnskap skal legges 
frem for medlemmene hvert år.

§ 5. Årsmøtet
Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinære årsmøter holdes hvert år innen 
utløpet av april måned. Innkalling til årsmøtet sendes alle medlemmer senest 
14 dager før årsmøtet, sammen med styrets beretning, forslag til dagsorden og 
innkomne forslag. Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst 1/10 
av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkalling må skje på samme måte som 
for ordinære årsmøter og innkalling må angi de saker som ønskes behandlet. 
Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen eller i dagsorden og som et 
medlem ønsker behandlet på et årsmøte, må være styret i hende senest en uke 
før møtedagen. Årsmøtet kan behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i 
saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtet, som ledes av formannen eller spesielt valgt dirigent,  
skal behandle følgende saker: 
• Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
• Styrets beretning
• Regnskap med revisjonsberetning
• Budsjett for neste år – herunder fastsettelse av kontingent
• Saker som fremmes av Styret i henhold til § 6, 5. ledd
• Andre saker som er nevnt i innkallingen
• Eventuelt

LOVER FOR SNARØEN VEL
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• Valg av:
- Styreleder
- 7 styremedlemmer
- Revisor
- Forvaltningsutvalgets medlemmer
- Valgkomité med 3 medlemmer for ett år
- Eventuelt 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet 

Styrelederen og styrets øvrige medlemmer velges for to år ad gangen, slik at til-
nærmet halvparten trer ut av styret hvert år. Alle myndige medlemmer av vellet 
er valgbare. Gjenvalg kan finne sted. Medlemmene plikter å motta valg. Enhver 
kan imidlertid unnslå seg valg for så lang tid som vedkommende tidligere har 
innehatt tilsvarende verv. Valgte tillitsmenn som flytter ut av velområdet, kan 
bare fungere ut valgperioden. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig 
uansett antall fremmøtte. Alle valg og avgjørelser – lovendringer unntatt – tref-
fes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. 
Årsmøtet avgjør om en avstemning skal skje skriftlig. 
Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

§ 6. Styret
Styret forestår den daglige drift og ledelse av vellet på grunnlag av vellets lover 
og beslutninger fattet av et årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når styreleder 
eller nestleder samt minst 3 av de øvrige styremedlemmene er til stede. 
Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styrelederens/
nestlederens stemme avgjørende. 
Styrelederen innkaller til styremøter. Styremøter kan også innkalles av 3 styre-
medlemmer i fellesskap. Alle styrets medlemmer skal i tilfelle være varslet om 
dette. Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal snarest 
mulig etter hvert møte tilstilles Forvaltningsutvalget ved dets formann.
Vellet forpliktes av styrelederen eller ved dennes forfall av nestlederen sammen 
med et av de øvrige medlemmer av styret. Alle utbetalinger skal være anvist av 

styrelederen eller ved dennes forfall av nestlederen samt et av de øvrige 
medlemmer av styret. Styret kan ikke oppta lån eller inngå andre avtaler av 
vesentlig betydning uten etter vedtak på årsmøtet eller med forbehold om slikt 
vedtak. Dette gjelder også enhver avtale vedrørende Vellets faste eiendommer, 
herunder om bruksrett til disse. Styret konstituerer seg selv og velger innen sin 
midte nestleder, sekretær, kasserer og eventuelle andre spesielle oppgaver. 
Styret oppnevner dessuten de utvalg eller komiteer som det er behov for. 
Styrelederen i slike komiteer bør være medlem av styret. 
 
§ 7. Forvaltningsutvalg
Fru Michelets Gavefond og Vellets andre særskilte formuesgjenstander, herunder 
de faste eiendommer, forvaltes av et eget Forvaltningsutvalg.
Forvaltningsutvalget består av 3 medlemmer som velges på årsmøtet for 5 år av 
gangen. Utvalgets valgte medlemmer kan ikke være medlem av styret. 
Formannen velges særskilt. Styrets styreleder tiltrer utvalget. 
Forvaltningsutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av Vellets eiendommer 
og andre midler herunder Fru Michelets Gavefond, og avgi rapport til styret om 
eventuelle disposisjoner som nevnt i § 6, 5. ledd. Forvaltningsutvalget kan gi 
veiledende råd til styret om en disposisjon er av den art at den for å få gyldighet 
krever vedtak av årsmøtet.

§ 8. Medlemsmøter
Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger saker som befolkningen bør 
orienteres om, når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et videre forum og 
høre medlemmenes synspunkter, eller når det uttrykkes ønske om slike møter fra 
kommunen. Eventuelle avstemninger på slike møter er bare veiledende for styret 
ved den videre behandling av vedkommende sak.

LOVER FOR SNARØEN VEL
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§ 9. Samarbeid
Vellet må opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og delta 
på de orienterings- og informasjonsmøter som blir holdt for å bli kjent med de 
planer som foreligger for området på kort og lang sikt.
Saker som forelegges vellet i henhold til de samarbeidsavtaler som er inngått 
mellom kommunen og vellene, behandles i samsvar med de retningslinjer som 
er trukket opp i disse avtalene. For saker som vedrører flere vel og som er forelagt 
Vellet av Velforbundet eller kommunen, sendes gjenpart av korrespondanse og/
eller utskrift av møteprotokoller til disse, til orientering. 

§ 10. Vellets aktiva
Fru Michelets Gavefond:
Fru Michelets Gavefond skal benyttes etter forutsetningen til kjøp av Pelvikodden 
som båtplass og badeplass. Skulle kjøpet av Pelvikodden ikke bli gjennom-
førbart, skal midlene anvendes til kjøp av annen fast eiendom på Snarøya for 
lignende anvendelse. Fondet skal anbringes på mest fordelaktig og sikker måte, 
fortrinnsvis 1.ste prioritets pantelån og med hensiktsmessig oppsigelsestid. 
Avkastning tillegges kapitalen.

Andre faste eiendommer:
Salg eller annen økonomisk forføyning over vellets faste eiendommer må ikke 
finne sted uten for derved å sikre ervervelse av andre, mer hensiktsmessige 
eiendommer. Andre særskilte formuesgjenstander må også bare anvendes  
etter sitt formål.

§ 11. Lovendringer
Endringer i lovene kan bare foretas av et årsmøte. Forslag om slike endringer 
må være innkommet til styret senest 2 måneder før årsmøtet og skal kunngjøres 
sammen med innkallingen til dette.

Lovendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer når minst 
10 % av medlemmene er tilstede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne 
bestemmelse, skal styret innkalle til et ekstraordinært årsmøte eller ta saken opp 
på neste ordinære årsmøte. Dette årsmøtet er i så fall beslutningsdyktig uansett 
fremmøte.
Orientering om lovendringer skal sendes Bærum Velforbund.  

§ 12. Utnevnelse av æresmedlem. Hederstegn
Årsmøtet kan etter innstilling fra styret, utnevne til æresmedlemmer, personer 
som gjennom lengre tid og/eller etter spesielt god innsats for Vellet, har gjort 
seg fortjent til dette. 

§ 13. Oppløsning
Vedtak om oppløsning av Vellet må behandles av to på hverandre følgende 
ordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer når 
minst 25 % av medlemmene er til stede. 
Forslag om sammenslutning med nabo-vel behandles etter reglene for lov-
endringer i § 11. 
Når et forslag om oppløsning skal behandles, skal Bærum Velforbund være varslet 
om dette og skal kunne ha en representant tilstede på årsmøtet. 
Disponeringen av vellets midler og eiendeler må foretas i samsvar med regler 
gitt i Vellets lover. Utfyllende bestemmelser om dette kan fattes med simpelt 
flertall på det andre årsmøtet. Dersom ikke lovene bestemmer noe annet, overlates 
midler og eiendeler til Bærum Velforbund, som kan disponere disse til formål til 
beste for vedkommende velområde. 
Vellets arkiver skal overlates Bærum bibliotek for oppbevaring. 

§ 14. Ikrafttreden
Disse lover er senest endret på ekstraordinært årsmøte 07. mai 2018 og trer i 
kraft fra samme dato.

LOVER FOR SNARØEN VEL Se de ferdigstilte usolgte 
boligene på Oksenøya! 

Her kan du flytte rett inn!

Visningssenteret i Forneburingen 200 
har åpent torsdager kl. 11–18 og søndager kl. 15–16  
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HVA GJØR SNARØEN VEL?

Vellets hovedoppgave er å ivareta allmenhetens og fellesskapets interesser i relasjon 
til private og offentlige instanser og forvalte vellets eiendommer til størst mulig  
glede for våre beboere.

VI ER TIL FOR DEG!
Følg oss på Facebook hvor vi snart passerer 1000 følgere 
- eller les mer på www.snaroenvel.no

SNARØEN VEL

• Arbeider for bedre trafikksituasjon Snarøya – Fornebu

• Er høringsinstans for kommunen ved behandling av reguleringssaker

• Organiserer innsamling av hageavfall hver vår til stor glede for våre medlemmer

• Sørger for sand og strøkasser til våre stier slik at vi kan gå trygt  
 på våre stier vinterstid

• Oppgraderer og vedlikeholder våre strender med ny sand, til glede for alle badende

• Sørger for utsetting av benker i våre turområder

• Er med-administrator av Snarøykilen Båthavn

• Støtter frivillig arbeid blant unge og eldre i distriktet, og deler årlig ut stipend  
 til ungdom i distriktet

• Støtter våre lokale organisasjoner økonomisk

Snarøen vel trenger deg som støttespiller!

ER DU IKKE MEDLEM? 

Da kan du betale kr 250,- og melde deg inn ved å:

• Sende en mail til post@snaroenvel.no med navn og adresse, 

• Betale i nettbanken til konto 1450.12.77038, eller  
• Vipps til Medlem Snarøen vel #129570. Skriv navn og adresse.
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•   Konferanserom med digitalt utstyr og peis
•   Balansert ventilasjon og raskt internett
•   Nytt velutstyrt kjøkken
•   Parkering i underjordisk garasjeanlegg
•   Parkeringsplasser for kunder på tomten
•   Utgang til hage med utemøbler og grill
•   To minutters gange fra Lysaker Stasjon

Moderne kontorer i herskapelig praktvilla. 
Gildesal med plass til opptil 45 gjester står til 
disposisjon for våre leietakere til alt fra møter  
og konferanser, til store merkedager.

Villa Lysaker
Fridtjof 
Nansensvei 1-3
1326 Lysaker

Kontakt
Tonje Stigar
Tlf.  996 24 299
tonje@stigar.no

Kontorlokaler til leie, sentralt på Lysaker • Ledig 12 -150 kvm i Villa Lysaker

www.villalysaker.no
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PLASSERING AV STRØKASSER
Strøkassene er til bruk for beboerne i område. Spade ligger i kassen.

• Haldenveien 22 – 24 (stien til Pelvikveien)

• Haldenveien 51

• Haldenskogveien 40 (i enden av veien)

• Haldenskogveien 4

• Halden Terrasse (i stikkveien opp til 1C)

• Pelvikveien (ved Pelvikveien 39)

• Teistveien (i bakken ned mot sjøen)

• Snarøyveien 145B

• Fürstenga (innerst i veien)

        
        

• Strømstangveien      
 (oppe i bakken - utenfor Strømstangveien 4)

• Ropernveien v/ Tranga (ved Ropernveien 1E)

• Ropernveien 8C

• Ropernveien snuplass i enden

• Ropernveien – sti til tjernet     
 (inn stikkveien, ved 8C)

• Mario Caprinos vei (utenfor 7B)
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GANGSTIER OG KART
Tilhørende Snarøen vel:

1. Skolestien

2. Sti mellom tidligere Helsestasjonen og Haldenskogveien

3. Sti mellom Haldenveien og Halden Brygge

4. Hundsundstranden

5. Mellom veieiendommen Båtstø ved enden av Teistveien  
 og Snarøyveien (ca 50 meter av stien fra Snarøyveien eies av Snarøen vel, 
 resten mot Snarøens Vels eiendom ved Båtstø eies av Bærum Kommune)

6. Tranga – sti mellom Bruksveien og Ropernveien

7. Gjennomgang Pelvikveien / Haldenveien

8. Sti mellom Fürstveien / Ropernveien via Horsletjernet
 
Stier tilhørende det offentlige og private som i henhold til stadfestet  
reguleringsplan kan benyttes til gangsti for allmenheten

9. Sti mellom Ropernveien og Bruksveien

10. Horslebakken

11. Tandbergodden

12. Kongshavnstien

13. Strøms Brygge og Lortbukta 

14. Mortenskogen

La oss ta 
en prat  
sammen

Ved din side

Vollsveien 2 B på Lysaker
40 00 22 65 – fornebusparebank.no
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GANGSTIER
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SNARØYKILEN BÅTHAVN

ÅRSBERETNING FOR 2019 

1. Styrets sammensetning i 2019:

1. Leder: Per Aaserud Medlemmene

2. Nestleder: Knut Ellevog Snarøen Vel

3. Kasserer: Ulf Baur Medlemmene

4. Sekretær: Bjørn Haakon Bakken Medlemmene

5. Havnesjef: Øyvind Lien Snarøen Vel 

6. Styremedlem:  Thomas Dessen Nielsen  Medlemmene

7. Styremedlem: Thor Engebrigtsen Snarøen Vel 

8. Styremedlem: Hans Petter Kvalø Snarøen Sjøspeidergruppe

2. Foreningens drift – styrets beretning:    
2.1. Snarøykilen Båthavn hadde per 31.12.2019 totalt 181 medlemmer, korrigert for 
21 nye medlemmer og 42 utmeldte/slettede medlemmer. Dette er en nedgang på 21 
medlemmer fra 2018 hvor vi hadde 202 medlemmer. Nedgangen i antall medlemmer 
skyldes i hovedsak at styret nå rutinemessige sletter medlemmer som til tross for 
gjentatte purringer ikke har betalt kontingent ved årets slutt. Båthavnen hadde 72 
passive medlemmer i 2019, en nedgang på 10 fra 2018. Passive medlemmer er 
definert som medlemmer som kun betaler kontingent, men som forøvrig ikke 
benytter seg av andre tjenester som bøye/jolleplass. Stabiliteten i denne delen av 
medlemsmassen er naturlig nok lavere enn for ordinære medlemmer da passive 
medlemmer ikke har noen aktiv nytte av sitt medlemskap, utover å vedlikeholde 
sin ansenitet i båthavnen for eventuell fremtidig tildeling av bøyeplass.    

2.2. Det har i løpet av året vært avholdt tre styremøter samt en vår og en høstdugnad. 
Den tekniske kvaliteten på båthavnen inkludert infrastrukturen på land må sies å være 
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tilfredsstillende. Festewire på jolleplassene er strammet eller byttet samtidig som
vannslange på Ankerbrygga er fornyet.
Båthavnen har også denne sesongen slitt med avdrift av enkelte bøyer eller båter. 
Styret fortsetter på denne bakgrunn sitt arbeide med årlige bøyeinspeksjoner hvor ca 
18 bøyer inspiseres og oppgraderes ved behov. Samtlige moringer i indre havn vil over 
tid bli oppgradert fra 500 til 1000 kg, mens moringene i ytre havn vil bli oppgradert fra 
1000 til 1500 kg. Denne oppgraderingen vil skje i sammenheng med de årlige bøye-
inspeksjonene. Det ble for sesongen 2019 inspisert/oppgradert 18 bøyer, et antall som 
vil bli forsøkt øket til 20 bøyer for sesongen 2020. Styret har ikke planlagt utlegging av 
nye bøyer i 2020 noe som medfører at vi fortsatt vil ha en reserve på 10 ubenyttede 
bøyeplasser i ytre havn.
Kvaliteten på båteiernes fortøyninger varierer fra utmerket sjømannskap til det mot-
satte. Samtlige båter må være førtøyd med to separate fortøyningstau av god maritim 
kvalitet. Disse førtøyningstauene må være festet til ringen i bøya med pålestikk eller 
sjakkel og med begge tampene førtøyd om bord på egnede pullerter. Førtøynings-
tauene må IKKE være gjennomgående i.e løpe fra pullert på dekk gjennom ring på 
bøya og tilbake til pullert på dekk. Slike gjennomgående fortøyninger vil garantert bli 
skamfilt med den konsekvens at førtøyningen ryker, oftest innen 1-2 sesonger. Morten 
Kovdal fra Bygg og Dykk, vår faste leverandør av bøyemateriell, vil demonstrere korrekt 
fortøyningspraksis på årsmøtet.
Vi har byttet ca 20 bøyeskilt i løpet av sesongen 2019, et arbeide som vil fortsette i 
2020 da vi har noen utfordringer med dårlige festeanordninger på skiltene.
En gjenganger i årsberetningen er dessverre instruksen om at samtlige joller i våre tre 
jollehavner må landsettes og fjernes fra området senest 1 november vært år. Dersom 
joller blir liggende fortøyd ved bryggene etter denne tid så vil jollene fylles med vann/
snø og bli hengende i førtøyningswirene til disse ryker. Joller og annet utstyr som blir 
henlagt på våre brygger eller landområder vil bli levert til gjenvinning. Styret har per 
i dag observert en hvit Pioner jolle henlagt på Ankerbrygga samt en hvit RIB henlagt 
på Tranga. Vår avtale med Snarøen Vel, som eier av våre landområder, beskriver klart at 
utstyr og joller ikke kan lagres på båthavnens brygger eller landområder uansett årstid.

2.3 Båthavnen har tre Pionerjoller til medlemmenes disposisjon, joller som må tilbake-
føres til sin fortøyningsplass på Ankerbrygga etter bruk. Dette medfører at jollene ikke 
kan benyttes som slepejoller etter egen båt, eller fortøyes i egen bøye mens man er på 
båttur. Videre er det viktig at jollene med årer låses etter bruk.

2.4 Styret oppfordrer samtlige medlemmer til å sette seg inn i våre havneregler. 
Disse finnes på båthavnens hjemmeside og er gjeldende for samtlige av båthavnens 
medlemmer.

3. Snarøykilen Båthavn forestår nå all kommunikasjon med medlemmene via 
Xmarina, en elektronisk plattform, for kommunikasjon via webside, e-post og sms. 
En forutsetning for at styret skal lykkes med dette er at vi som medlemmer aktivt 
bruker systemet til å oppdatere korrekt informasjon om personalia, båttype, bøye og 
jolleplass. Xmarina er tilgjengelig via vår webside www.snaroybathavn.no hvor samtlige 
medlemmer har fått sin egen side (min side) samt medlemsnummer og passord. 
Det enkelte medlem er selv ansvarlig for å oppdatere (min side) med relevante 
endringer i kontaktinformasjon, båttype, båtstørrelse, registreringsnummer og 
forsikringsselskap. Endringer gjøres ved å trykke på gul blyant. Dersom du har byttet 
båt så legg inn nye båtopplysninger ved å trykke på blå blyant.
For å beholde eller bli tildelt bøyeplass for 2020 så må alle tidligere fakturaer være 
betalt. Dersom man ønsker å bytte bøyeplass så send en e-post om dette til: 
post@snaroybathavn.no

4. Snarøykilen Båthavn kunne også for sesongen 2019 tildele bøyeplasser til samtlige 
medlemmer som søkte innen tidsfristen 1 Mars. Tildeling av bøye, eventuelt bytte av 
bøye, skjer i henhold ansiennitetsprinsippet for medlemskap i båthavnen.

4.1 Snarøykilen Båthavn har per i dag 129 bøyer fordelt på indre og yte havn, samt 
en reserve på 10 ikke utlagte bøyer i ytre havn. Styret forventer å ha tilstrekkelig 
bøyekapasitet i 2020 til å møte behovet for bøyer uten bruk av reservekapasiteten.
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SNARØYKILEN BÅTHAVN

4.2 Styret har foretatt en forsommer og en høstinspeksjon av bøyebruken i båthavnen. 
Inspeksjonene viste at et antall bøyer ikke blir brukt etter forutsetningen for tildelingen, 
nemlig regulær bruk av bøya gjennom sesongen. Fremleie eller utlån av tildelte jolle/
bøyeplasser er ikke tillatt. Styret vil på denne bakgrunn fortsette sitt arbeide med å 
omfordele bøyer som ikke benyttes etter forutsetningen for tildelingen. Styret ønsker å 
motivere medlemmer som disponerer, men ikke benytter bøyer, om å melde dette inn 
til styret. En oppgivelse av bøye vil garantere medlemmet ny bøye i samme havneom-
råde innenfor de neste 5 årene etter en frivillig oppgivelse av egen bøyeplass.

4.3 Båthavnen har også denne høsten erfart at folk henlegger båtvrak i vår havn. 
Et utmerket samarbeide med Bærum Havnevesen og Friluftsrådet medførte at vi klarte 
å spore opp rett eier av nevnte båtvrak som deretter ble fjernet.

5. Snarøykilen Båthavnen har hatt full utnyttelse av jollehavnene i 2019. Dette medfører 
at samtlige 40 jolleplasser i Sivbukta, Ankerbrygga og Tranga har vært utleid.

6. Foreningens økonomi er som det fremgår av vedlagt resultatregnskap og balanse 
tilfredsstillende til tross for et underskudd i 2019 på kr 65,016.00. Dette er en klar 
forverring av driftsresultatet fra 2018 hvor vi hadde et overskudd på kr 36,198.87. Det 
svake driftsresultatet skyldes i hovedsak to poster: Tap på fordringer har i 2019 økt til 
kr 37,850.00, opp fra kr 7,053.00 i 2018. Nevnte tap på fordringer relaterer seg til en 
reskontro av ikke betalende medlemmer, i hovedsak begrenset manglende betaling 
av kontingent.
Post 2 relaterer seg til reparasjon og vedlikehold utstyr (les bøyeinspeksjoner). Båthav-
nen har i løpet av sommeren 2019 inspisert og oppgradert 18 bøyer tilsvarende en 
kostnad på kr 147,881.00. Dette er en kraftig opptrapping av antall bøyeinspeksjoner 
sammenlignet med 2018 hvor vi hadde en tilsvarende kostnad på kun kr 91,269.
Årets underskudd på kr 65,016.00 foreslåes i sin helhet dekket over EK, noe som vil 
medføre at EK vil bli redusert til kr 312,656.00 tilsvarende en nedgang på 20,7 %. Styret 
forventer at resultatregnskapet for 2020 igjen vil gi et positivt bidrag til EK, hensatt til 
en planlagt økning av bøyeleien med kr 1,000 per bøye gjeldende fra sesongen 2020. 
Nevnte økning vil gi økte driftsinntekter på ca kr 110,000 samt et forventet driftsresul-
tat på ca kr 65,000.

7. Styrets budsjettforslag for 2020 vil bli fremlagt på årsmøtet Mandag 10 Februar 
2020.

8. Innkomne forslag:
Styret ønsker å øke bøyeavgiften fra kr 1000 til kr 2000 gjeldende fra sesongen 2020. 
Den relativt høye økningen i bøyeavgiften må sees i lys av at dagens leie er meget 
moderat. Videre ønsker styret å holde seg på dagens nivå tilsvarende 18-20 bøyein-
speksjoner årlig. Dette arbeidet er relativt kostbart da det fordrer bruk av arbeidsbåt 
med kran. Bøye/bøyetau inspeksjon inkludert oppgradering av moring koster ca kr 
10,000 per bøye.

Styret
Snarøya 22.01.2020
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SNARØYKILEN BÅTHAVN

SNARØYKILEN BÅTHAVN REGNSKAP 2019

REGNSKAP 2019 2019 BUDSJETT 2020 

Leie Bøyer 108,500.00 217,000.00

Medlemskontingenter 61,300.00 64,365.00

Leie liten jolleplass 14,400.00 14,400.00 

Leie stor jolleplass  5,200.00  5,200.00 

Vimpelsalg 5,801.00  

SALGSINNTEKTER 195,201.00  300,965.00 

Leie bryggetomter fra Snarøen vel 20,000.00 20,000.00

Reparasjon og vedlikehold utstyr 147,881.00 165,000.00 

Dataprogram og support 17,864.00 18,750.00 

Møter og kurs 13,000.00  10,000.00 

Regnskapsbistand 1,950.00 12,000.00

Forsikringer 2,586.00 2,715.00

Kontorrekvisita 1,130.00 1,187.00

Tap på Fordringer 37,850.00 5,000.00

Flagg og Vimpel 16,495.00 -

Porto, postboks 1,185.00 1,244.00

DRIFTSKOSTNADER 259,941.00 235,896.00

DRIFTSRESULTAT 64,740.00 65,069.00

Renteinntekter 1,252.00 1,315.00

Andre finanskostnader, gebyrer 1,528.00 1,604.00

NETTO FINANSRESULTAT - 275.00 - 289.00

ORDINÆRT RESULTAT 65,016.00 64,780
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SNARØYKILEN BÅTHAVN

BALANSE  PR. 31. DESEMBER 2019

EIENDELER
  

Kundefordringer 1 000

Bankinnskudd 174 634

Kapitalkonto 137 023 

SUM EIENDELER 312 657 

  

Egenkapital 377 672

Årets underskudd - 65 016

  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 312 657

Revisjonsberetning
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ADVOKATFIRMA
SKJERVE-NIELSSEN & Co

Backegården/Grensen 
Akersgt. 45, 0158 Oslo

www.s-n.as, +47 22411280
www.irglobal.com
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•  Service alle merker
•  Reparasjoner / EU kontroll

•  Bilglass
•  Lakk og skadeavdeling

•  Godkjent av alle forsikringsselskaper
•  Dekkavdeling med dekkhotell

Snarøyveien 73, 1364 Fornebu • Tlf. 67 82 96 96  
www.fornebubil.no
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FORNEBU S
– den gode naboen

Gode naboer er det viktigste av alt for trivsel  
der du bor. Fornebu S ønsker å være en god nabo. 

Derfor støtter vi lag, foreninger, gode 
initiativer og arrangementer lokalt. Og derfor 

er vi et møtested både til hverdag og fest.  
Flere og flere kommer til oss og vi blir  

alltid glade for å se deg. 

VELKOMMEN TIL OSS!

SNARØYVEIEN 55 
10–20 (9–18)

4 TIMER GRATIS PARKERING
FORNEBU-S.NO



Christian L. Mathiesen
Partner / Megler MNEF

Tlf.: 994 58 453
e-post: c.mathiesen@nordvikbolig.no

Kontakt meg dersom du ønsker en verdivurdering av din eiendom på Snarøya!

Velg en lokalkjent megler som har 18 års erfaring 
med salg av eiendommer på Snarøya!

Vi er en av hovedsponsorene til 
Snarøya sportsklubb!


