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Årsberetning 2019 – Porsmyra Grendelag 
 

Styret har i 2019 bestått av: 

• Leder: Ove Berggård  

• Styremedlem: Tom Arne Størseth 

• Styremedlem: Gunnar Østvik 

• Styremedlem: Håvard Hinsverk 

 

1 Dugnader 2019 

Styret organiserte 3 dugnader, 1 fellesdugnad før 17. mai, 1 vårdugnad og 1 høstdugnad. Det 

ble utført generelt vedlikehold og søppelplukking. 

 

TBT ble brukt til å kjøre vekk avfall etter alle 3 dugnadene.  

 

2 Søppeltømming på lekeplass 

Vi har for inneværende år bestilt 30 tømminger pr. år. 1 gang pr uke i sommerhalvåret, 

annenhver uke ellers i året. Vi betaler da for 15 timer. 

 

3 Lekeapparater 

Generelt vedlikehold, maling huske- og klatre stativ og beisning av benker og kantbord er 

utført. 

 

4 Julegran 
 
Styret fikk i 2019 ordnet en ute stikkontakt med nøkkel og strøm som et sponset tiltak fra 
Statkraft Varme (Fjernvarmen). Deretter ble det av Ramirent sponset utlån av lift for å demontere 
gammel lysslynge og montere ny. Stor takk til de! Styret arrangerte så en vellykket 
julegrantenning 1. Desember med godt oppmøte, gratis gløgg og pepperkaker og gratis konsert av 
Tillerbyen Skolekorps. Takk til alle som deltok! Dette innføres som en årlig tradisjon for alle på 
Porsmyra. Styret er ansvarlig for gjennomføring. 
 

5 Porsmyra Grendelags sitt medlemskap i AS Tonstad Beboertjeneste (TBT) 

Håvard Hinsverk har vært Porsmyra Grendelags representant i TBT´s styremøter. Det er Styret 

sitt ansvar og konstituere en representant til Styret i TBT. Denne representanten velges blant 

styremedlemmene i Porsmyra Grendelag. 

 

6 Ny avtale for 2020 med TBT 

Avtalen videreføres med en endring (ligger vedlagt): 

Redusert antall bort kjøringer av hageavfall fra 5 til 3, da vi nå har bare 3 dugnader pr. år. 

 

7 Ekstra arbeidsoppgaver som styret ble pålagt av Årsmøte; 

• Ordne stikk kontakt og ny juletrebelysning - Utført. 

• Omskilting av parkeringsplasser for å hindre permanent parkering av f.eks. gamle biler 

- Skilting ikke utført, men påminnelse til alle beboere er sendt ut. 

• Nye lekeapparat. Fremme forslag til fremtidig vedlikeholdsbehov og reinvesteringer – 

Eksisterende apparater er godt vedlikeholdt og nye apparater har en betydelig kostnad, 

styret anbefaler videreføring av dagens apparater. 



Årsberetning Porsmyra GL 2019 
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• Sende ut påminnelse om fartsgrenser og soneparkering til alle beboere. Sjekke løsninger 

og priser på fartshumper – Utført. Styret anbefaler å ikke etablere fartshumper nå. Bør 

vurderes i forbindelse med ny asfaltering av veiene for å redusere kostnaden. 

 

8 Styremøter 

Det er avholdt 3 styremøter i perioden. 

 

9 Epostadresser for grendelaget. 

Vi har fått inn e-postadresser fra de aller fleste beboerne. Det har vært flere utskiftninger i 

grendelaget dette året. Noen eiendomsmeglere sender epostadresse til nye beboere, men ikke 

alle. Det er fortsatt en utfordring å holde kontroll på hvem som byttes ut. 

 

Det må kontinuerlig oppdateres hvem som bor hvor på Porsmyra.  

Dette ansvaret bør tildeles styrelederen. Det er styreleder som får alle henvendelser fra 

eiendomsmeglere, beboere etc. 

 

10 Porsmyra.no 

Tom Arne Størseth har drifta hjemmesida. Påmelding via hjemmesida på dugnader fungerer 

veldig bra. Tom Arne har nå flyttet fra Porsmyra, men stiller seg positiv til å drifte 

hjemmesiden videre. Nytt styre avgjør hvem som skal ta over ansvaret for hjemmesiden. 

 

11 Registrering i Brønnøysundregistret av nytt styre i Porsmyra Grendelag 

Generell info: 

Etter hvert årsmøte skal det via nettportalen Altinn sendes inn samordnet registreringsmelding i 

Brønnøysundregisteret for endring av styret på Porsmyra. Ved innsending trengs følgende data: 

 

Elektronisk kopi av signert årsmøtereferat som viser navn på nye styremedlemmer og 

styremøtereferat som viser konstituering av det nye styret (legges inn som vedlegg). 

Personnummer på nye styremedlemmer 

Organisasjonsnummer 995 893 444 

 

12 Årsregnskap 2019 

Regnskapet viser til et overskudd på NOK 64.587,45 

 

13 Budsjett 2020 

Budsjett er justert etter i forhold til tilbud om regnskapstjenester fra Mili Økonomi v/ Stein 

Lysfjord. 
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Valg 2020 - Porsmyra Grendelag – Valgkomiteens innstilling: 

 
 

Styremedlemmer Porsmyra Byggetrinn Velges for 

Gunnar Østvik 38 3 2 år - På valg 2021 

Andreas Løhre 52  2 år - På valg 20xx 

Fredrik Kristiansen 54  2 år - På valg 20xx 

Remi Linas Bakke 71  2 år - På valg 20xx 

 

Forslag: Styret avklarer selv under konstituering hvem av de nye styremedlemmene som velges for 1 år. 

 

Varamedlemmer  

Audun Saltvik 18  2 år - På valg 2022 

Steinar Forås 23 2 2 år - På valg 2021 

Ulrik Jørgensen 46 3 2 år - På valg 2021 

Arne Jan Hopen 8  2 år - På valg 2022 

 

Valgkomite  

Willhelm Dall 59  1 år - På valg 2021 

Wiggo Johansen 14  1 år - På valg 2021 

 

 

Revisor  

Geir Skjetne 

 

Regnskapsfører  

Stein Lysfjord 

 

 

 

Signering: 

 

 

______________________ ______________________ 
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Referent:  ______________________ 

 


