AVTALE OM ETABLERING OG VEDLIKEHOLD AV AKTIVITETSPLASS
mellom
Holum Skog Velforening (org nr 892 574 952)
og
Skillebekk Vel (org nr 979 486 790)

1. Avtalen gjelder
Holum Skog Velforening og Skillebekk Vel skal i samarbeid etablere og vedlikeholde en
aktivitetsplass på området merket med rødt kryss i Figur 1.

Figur 1 - Område for aktivitetsplass

2. Finansiering av aktivitetsparken
Aktivitetsparken finansieres av følgende bidrag:
Holum Skog Velforening:
Skillebekk Vel:
Sparebank 1-stiftelsen:
Nittedal Nærmiljøforum:
Frifond:
Würth:

kr 50.000
kr 100.000
kr 195.000
kr 50.000
kr 35 000 (øremerket skateboardrampe)
kr 5.000

Totalt:

kr 435.000

Det er opprettet en egen bankkonto for aktivitetsparken, med kontonummer
1506.09.54985. Kontoen tilhører Holum Skog Velforening og disponeres i dag av TorErik Mathisen som er leder av arbeidsgruppen for aktivitetsparken

Side 1 av 3

3. Utførte bestillinger og betalinger
Arbeidsgruppen i Holum Skog Velforening har bestilt leke- og treningsapparater i
henhold til tilbud fra Uniqa, datert 26. september 2018 (vedlegg 1). Dette utstyret
forventes levert og montert i løpet av våren 2019.
Arbeidsgruppen har også bestilt og fått levert skateboardrampe i samsvar med
pengestøtten fra Frifond. Rampen er betalt.
Det er også utbetalt kr 7500 i konsulenthonorar for bistand til søknad om midler.

4. Vedlikehold av aktivitetsparken og lekeplassen ved Svarttjern
Partene er enige om å opprette en egen bankkonto for vedlikehold av aktivitetsplassen
og lekeplass ved Svarttjern på Skillebekk*. I 2019 og 2020 betaler hver av partene inn
kr 5.000 til bankkontoen. Fra 2021 avtaler partene løpende hva årlig innbetaling skal
være. Bankkonto skal disponeres av arbeidsgruppens leder.
Partene er også enige om å samordne lekeplasskontroll med Solstua Barnehage.
Kostnader for ordinær lekeplasskontroll deles slik:
Holum Skog Grendehus (org nr 913 339 617): 50%
Bankkonto for vedlikehold som nevnt over: 50%
Dersom det ved kontroll av lekeplassene dukker opp forhold som må rettes, og som er
henførbart på enten Holum Skog Grendehus eller en av leke-/aktivitesplassene, dekkes
kostnaden til dette av den aktuelle part (Holum Skog Grendehus eller bankkonto for
vedlikehold).
* For lekeplass ved Svarttjern gjelder avtale om vedlikehold kun det nye lekeapparatet
anskaffet i 2017

5. Arbeidsgruppe for aktivitetsparken
Fra generalforsamling 2018 har arbeidsgruppen for aktivitetsparken bestått av følgende
medlemmer fra Holum Skog Velforening: Tor-Erik Mathisen (leder), Inger Berit Bjørnsen
Coll, Ida Løfsgaard Kojedahl og Trine Ulriksen Lunde. Medlemmene ønsker å fortsette
arbeidet i arbeidsgruppen i 2019.
Partene er enige om å videreføre arbeidsgruppen, og at den også nå skal inkludere
medlemmer fra Skillebekk Vel. Leder for arbeidsgruppen velges av Holum Skog
Velforening på deres generalforsamling hvert år. Resterende medlemmer i
arbeidsgruppen kan velges på generalforsamling i de to velforeningene, eller mer
uformelt. Fornuftig størrelse på arbeidsgruppen vil bli fortløpende vurdert av gruppens
leder.
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Arbeidsgruppen skal ha følgende oppgaver/mandat:
-

Følge opp allerede utførte bestillinger. Leder i aktivitetsgruppen disponerer
bankkonti og betaler fakturaer.
Organisere årlige lekeplasskontroller i samarbeid med Grendehuset
Organisere nødvendige dugnader/vedlikehold på aktivitetsplassen og
lekeplass ved Svarttjern
Dersom arbeidsgruppen ønsker det kan den arbeide videre med innsamling
av midler til nye innkjøp, inkludert utstyr til erstatning av gammelt ikkereparerbart utstyr. Gruppen kan kun benytte innsamlede midler til innkjøp av
nye apparater til aktivitetsparken, ikke avsatte vedlikeholdsmidler, unntatt når
bestemt i felleskap av vellenes årsmøter.

6. Avtalens varighet
Avtalen gjelder løpende fram til den sies opp av en av partene med minimum tre
måneders varsel til det andre velstyret. Avtalen kan eventuelt også reforhandles av
styrene dersom begge parter ønsker dette.

7. Underskrifter
Denne avtalen er underskrevet i to eksemplarer, ett til hver av partene.

For Holum Skog Velforening

For Skillebekk Vel

_________________________
Sted/dato

_________________________
Sted/dato

_________________________

_________________________

Vedlegg:
1. Avtale om kjøp mellom Holum Skog Velforening og Uniqa, datert 26. september
2018
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