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Til 
Årsmøtet i 
Nordstranda og Husvik vel 
24. mars 2022 

Drøbak 22.2-2022 
 
 
 

Styrets beretning 2021 

Styret har bestått av følgende personer: 
Leder: Bjørn Frantsen 
Kasserer: Reidar Barfod Schüller 
Styremedlem: Terje Kopperud 
Styremedlem: Trygve Gulliksen 
Styremedlem: Michael Owen  
Styremedlem: Ingrid Stange 
Styremedlem: Ole Hellem 
Styremedlem:  Anne Setsaas 
Styremedlem:  Brynjulv Skåland 
 
I tillegg har følgende person hatt verv: 
Revisor:  Pål Sand 
Valgkomite: Anne Gulliksen 
Valgkomite: Grethe Ettung 

 
Se valgkommiteens forslag til nytt styre for 2022 nedenfor. 
 
Det har vært avholdt til sammen seks formelle styremøter i perioden. I tillegg har det vært avholdt 
18-20 formelle og uformelle møter i forbindelse med de sakene styret har jobbet med i perioden. 
 
Nedenfor finner dere en detaljert oversikt over de viktigste sakene styret har jobbet med i 
perioden. 
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Totale dugnadstimer NHV 2021-2022 
Et hundretalls personer har bidratt på forskjellige prosjekter i 
perioden: https://www.nordstranda.no/dugnad/  
 

• Nordstranda 
• Husvik og Kopås 
• Løkka stadion/Sagajordet 
• Stiarbeid 
• Isbanegruppa/prosjektgruppe Løkka stadion 

 
Dugnadstimer: 1078 timer fordelt på 76 enkeltindivider. 
 

Nordstranda 2021–2022 
Det har vært utført to fellesdugnader på Nordstranda  
i perioden. I tillegg er det etablert en mindre 
strandryddegruppe som etterser og rydder stranda 
mellom vår- og høstdugnadene. 
 

• Vårdugnad: 26 personer, 88 timer 
• Fjerning av parkslirekne: 3 personer, 12 timer 
• Høstdugnad: 11 personer, 46 timer 
• Planlegging prosjektering: 2 personer, 6 timer 
• Strandryddegruppe: 11 personer, 18 timer 

 
Oppsummert har 48 personer arbeidet frivilling i 170 timer for å sikre at Nordstranda 
fremstår ren og ryddig, til glede for alle som bruker stranda. Fjerningen av parkslirekne har 
vist seg å være meget utfordrende. Etter dispensasjon fra Mattilsynet, har vi med hjelp fra 
fagfolk behandlet planten med Roundup fire ganger. Utbredelsen av planten er sterkt 
redusert, men våren 2022 må vi sjekke om den er helt nedkjempet. 
 

Løkka stadion 2021–2022 
Det har vært utført to fellesdugnader på Løkka 
stadion i perioden.  
 

• Drenering og kuving av banen 
• Renovering av port mot Kopås 
• Skjøtsel av området 

 
Økonomiske midler fra vellet: kr 40 762 kr 
Dugnadstimer: 32 personer, 202 timer 
 
Dugnadene har fjernet overflatevannproblematikken på banen ved å grave dreneringsgrøfter 
utenfor vantet, langs banens langsider. Disse ble koblet sammen med 20 dreningsgrøfter på 
innsiden av vantet. Et 20 år gammelt problem ble med dette fjernet. 
 
 
 
 
 
 

https://www.nordstranda.no/dugnad/


5  

 
Salg av Nordstrandingen og capser 2021–2022 
https://www.nordstranda.no/butikk/  
 
Omsetningen i nettbutikken og annet salg i 2021 – 2022 har vært kr. 11 850 
basert på 25 ordre. 
Av dette er ca. kr 8 000 salg av capser, resten salg av bøker og medlemskap. 
Vi har solgt 53 capser i 2021 – 2022. 
 

• Produksjon av capser 2 personer: 8 timer 
• Dugnadstimer salg 6 personer: 24 timer 

 
Vi har delt ut boka Nordstrandingen til alle medlemmene, og vi har hatt  
en markedsføringsdag på Drøbak torg i forbindelse med åpningen av årets julegate.  
 
Kultursti over Husvik og Kopås 2021–2022 
NHV stigruppe i perioden 2021 - 2022. 
https://www.nordstranda.no/dugnad/  
 
Skjøtsel av kommunal sti. 
 
Dugnadstimer: 13 personer, 60 timer 
 
Vellet har en stiryddeavtale med Frogn kommune, og har ryddet, merket og skiltet hele 
den kommunale delen av området. Flere vindfall er fjernet, og farlige objekter er sikret.  
Vi har dessverre ikke klart å få til en likens avtale med Forsvarsbygg for den vestlige delen 
av Kopås og Husvik. På dette fredede området befinner det seg flere farlige og usikrede 
objekter, farlige for liv og helse. Det er i tillegg manglende skjøtsel, skilting og merking. 
NHV har derfor innklaget Forsvarsbygg til Riksantikvaren og Viken fylkeskommune for 
brudd på Kulturminneloven. Vi avventer en løsning på saken i 2022. 
 

 

NHV isbanegruppe 2021–2022 
https://www.nordstranda.no/dugnad/  
 

• Startet islegging av Løkka stadion i januar 2021 
• Etablerte dugnadsgruppe med 44 deltakere 

 
Dugnadstimer: 2021: 219 timer 
 
Dugnadsgruppa 
Kulda kom tidlig, og det har vært mye dugnadsarbeid for å holde banen åpen i perioder 
vekslende mellom snøvær, mildvær og kulde. Alle medlemmene i dugnadsgruppa vil bli 
kurset i sikkerhet og drift av banen i tilknytning til islegging og snømåking. Grunnet 
kommunens økonomiske handlingsrom og prioriteringer, har det vært vanskelig å få hjelp 
til måking av banen etter snøvær. For å ha banen åpen for aktivitet for barn og unge, har vi 
løst dette ved innleie av privat maskinhjelp, og ved manuell måking av den 1800 m² store 
banen og det 700 m² store parkeringsområdet rett nord for banen. Vi ser på ulike løsninger 
for å kunne holde banen snøfri i vintersesongen 2022-2023. 

 
 
 
 
 

https://www.nordstranda.no/butikk/
https://www.nordstranda.no/dugnad/
https://www.nordstranda.no/dugnad/
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Oppgradering av Nordstrandas søndre del, 2021–2022 
https://www.nordstranda.no/dugnad/  
 

• Prosjektering utført av egen prosjektgruppe 
• Byggemelding med QDP arkitekter 
• Oppgradering av styringssystem 
• Møter med politikere og kommuneadministrasjon 

 
Dugnadstimer: 7 personer, 224 timer 
 
Prosjektet er ferdig byggemeldt. Det er kostnadsberegnet til ca. 3,2 millioner kroner, 
eksklusive dugnadsinnsats, og er nærmest fullfinansiert med støtte fra Miljødirektoratet, 
DNB sparebankstiftelsen, Viken fylkeskommune, Frogn kommune og Nordstranda og 
Husvik vel. Oppgraderingen kan tidligst starte våren 2022. 
 

Løkka stadion kombinert kunstis- og multisportdekke, 2021–2022 
https://www.nordstranda.no/dugnad/  
 

• Prosjektering utført av egen prosjektgruppe 
• Møter med politikere og kommuneadministrasjon 

 
Dugnadstimer: 4 personer, 179 timer 
 
 
Prosjektgruppa for Løkka stadion kunstis- og multisportdekke. 
Prosjektet er nå ferdig prosjektert med en finansieringsplan. Et flertall i kommunestyret 
vedtok i desember 2021 at rådmannen i Frogn skulle starte samtaler med Nordstranda og 
Husvik vel for inngåelse av en leiekontrakt for området i et 20–30-års perspektiv. Når dette 
er på plass, vil prosjektet kunne søke tiltaksmidler i 2023. Vellet har purret to ganger på 
kommunen, 17.01.2022 og 17.02.2022, for å komme i gang med leieavtalen for Løkka 
stadion. 
 

Annonsering 
Annonsering i Amta 
Vellet har inngått en rimelig og god annonseavtale med Amta. Der har vi hatt sporadiske 
annonseringer for medlemsverving i perioden. Se regnskap. 
 
Nordstranda og Husvik vel på Facebook https://www.facebook.com/Nordstranda-og-Husvik-
vel-124637605603418/?modal=admin_todo_tour  
 
Våre to Facebook-sider er godt besøkt. Vi har per 01.01.2022 668 følgere. 

https://www.nordstranda.no/dugnad/
https://www.nordstranda.no/dugnad/
https://www.facebook.com/Nordstranda-og-Husvik-vel-124637605603418/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Nordstranda-og-Husvik-vel-124637605603418/?modal=admin_todo_tour
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Facebooksiden gjør det enkelt å komme i dialog med medlemmer og andre beboere i velområdet. 
Annonsering er billig og kan kjøres målrettet innenfor et begrenset geografisk område.  
Tabellen under viser vår annonseaktivitet på Facebook for perioden 2021–2022. Vi har brukt 455 
kr med 5 934 direkte eksponeringer fra annonsene. På våre Facebooksider har vi hatt 16 000 
eksponeringer, 668 følgere og nye 574 personer som liker sidene.  
Annonser 2021 – 2022  

 
Annonsering på Facebook har i hovedsak vært rettet mot medlemsverving. Vi har hatt en liten 
økning av medlemstallet i 2021. 
 
Nordstranda og Husvik vel grasrotandelen 
Grasrotandelen har hatt god progresjon fra 2021 til 2022 og økt med 16 deltakere. Det er et stort 
potensiale for en ytterligere økning. Utskrift fra Norsk tipping. 
 

 
 
NHV Webside 
https://www.nordstranda.no/  
 

• Nettbutikken på websidene hadde en 
omsetning på kr. 11 850. 
 

 
 

 

https://www.nordstranda.no/
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Søknader og innvilget støtte i 2021 
Søknad om Statlig sikring ble sendt inn av Frogn Kommune etter initiativ fra NHV i januar 
2021. 1. juli fikk vi positivt svar og tilsagn om kr. 
1.195.000,- til grunnleggende istandsetting av 
strandeiendommen. 
Søknad til DnB Sparebankstiftelsen ble sendt inn 
28.08.202. Vi fikk positivt svar og en tildeling på kr. 
500 000,- i desember 2021. 
Søknad sendt til Viken Fylkeskommune 10.09.2021. 
Vi fikk positivt svar og en tildeling på kr. 150.000,- 
i november 2021. 
I samarbeid med Frogn Kommune ble det sendt inn 
søknad om Spillemidler til etablering av baderampe på 
Nordstranda høsten 2021. Søknaden vil bli behandlet av Viken Fylkeskommune i løpet av 
2022. 

Søknader og innvilgede bidrag pr. 31.12.2021 

Bidragsytere: 

Bidrag 
Miljøverndept. Statlig sikring kr. 1 195 000,- 
DnB sparebankstiftelsen kr. 500 000,- 
Viken Fylkeskommune kr. 150 000,- 
Sum kr. 1 850 000,- 

 

Trafikksituasjonen i Husvikveien/Niels-Carlsens gate 
Vellet har nedlagt et stort arbeid i forbindelse med den håpløse trafikk situasjonen med ulovlig 
kjøring med store kjøretøy til og fra Sundbrygga. 

De viktigste aksjonene fra vellet har vært: 

• Brev til Frogn Kommune 
• Brev til all buss selskaper som er observert i å 

bryte reglene 
• Brev til Vegvesenet 
• Brev til buss selskapenes fagforeninger 
• Kommunikasjon med politikere i Frogn 
• Problemstillingen er publisert på vellets web-

side, vellets egen Facebook side og på 
Facebook siden «Politikk i Frogn». 

• Vellet har medvirket til oppslag i Akershus 
Amtstidende om saken. 

• Signaler er kommet fra Forsvarsbygg om at det 
igjen vil være transport mellom Sjøtorget og Oscarsborg fra 11.04.2022. 
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Resultatregnskap 
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Balanse 2021 
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Revisjonsberetning 2021 
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Budsjettforslag 2022  
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Nordstranda og Husvik vel, c/o. 
Bjørn Frantsen, Husvikveien 12, 1443 Drøbak 
 

Forslag til Nordstranda og Husvik vel sitt årsmøte 24.03.2022 
 
Forslag # 1. 
Vedtektsendring:  
6 f. Valgkomité med 2 medlemmer for 2 år. Ett av medlemmene er på valg hvert år. Avtroppende 
styremedlemmer danner normalt neste års valgkomité.  
Forandres til: 6f. 
Valgkomitéen skal bestå av tre personer. En person går ut av komitéen hvert år, og en ny person velges 
inn hvert år. Tredje års medlem rykker automatisk opp som leder av komitéen. 
 
Grunn for nyordning.  

• Grunnlaget for forslaget er at dagens ordning ikke gir en sømløs og god kontinuitet.  
• Implementering: Begge personene i dagens valgkomité fortsetter, en fortsetter i ett år til, den 

andre fortsetter i to år, og en ny person velges inn for tre år. Styret og alle andre medlemmer av 
vellet kan komme med forslag på nye medlemmer til valgkomitéen. 

 
Forslag # 2. 
Nordstranda og Husvik vel skal jobbe for at østre del av Husvik og Kopås Gnr.: 86. Bnr.: 935 tilbakeføres til 
et LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområde). 
Subsidiært forslag: 
Nordstranda og Husvik vel skal jobbe for at næringsdelen av østre del av Husvik og Kopås Gnr.: 86. Bnr.: 
935, tilbakeføres til et LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområde). 
 
• Grunnlag for forslaget: En utbygging av den østre delen av friluftsområdet til næring og bolig, vil 

forringe den fredede vestre delen av Husvik og Kopås. En utbygging vil gi et irreversibelt tap for 
denne grønne lungen. Dette gjelder især den nordøstre delen av området, 
som er avsatt til næring. Ved en tilbakeføring av det østre området, kan 
dette innarbeides i det vestre området. Skogsområdet på begge sider av 
Nissebakken vil da bli et friluftseldorado for barn og unge med muligheter 
for integrering av friluftsaktiviteter. Området er per i dag et viktig 
turområde for både besøkende, Drøbaksfolk generelt og velbeboere 
spesielt. Tellinger viser at mer enn 1000 personer benytter området 
ukentlig til turer og rekreasjon. 

 
Mvh 
Medlem 
Trygve Gulliksen 
Husvikveien 11 
1443 Drøbak 
------ 
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Valgkomiteen i Nordstranda og Husvik vel – forslag til årsmøtet 2022 
Dagens styre 
Leder:  Bjørn Ragnar Frantsen (ikke på valg) 
Nestleder:  Michael Owen (på valg) 
Kasserer:  Reidar Barfod Schüller (ikke på valg) 
Styremedlem:  Anne Setsaas (ikke på valg) 
Styremedlem: Brynjulv Skåland (på valg) 
Styremedlem:  Trygve Gulliksen (ikke på valg) 
Styremedlem:  Ingrid Stange (på valg) 
Styremedlem:  Ole Hellem (på valg) 
Styremedlem:  Terje Kopperud (på valg) 
Valgkomite:  Grethe Ettung og Anne Gulliksen 
 
Valgkomiteens forslag til årsmøtet 24. mars er følgende: 
Leder:  Bjørn Ragnar Frantsen (2022-23) 
Nestleder:  Anne Setsaas (2022-2023) 
Kasserer:  Reidar Barfod Schüller (2022-2023) 
Styremedlem:  Morten Hansen (2022-2024) - NY 
Styremedlem:  Aud Anita Hansen (2022-2024) - NY 
Styremedlem:  Trygve Gulliksen (2022-2023) 
Styremedlem:  Ingrid Stange (2022-23) Arne Lorvik (2023-2024) 
Styremedlem:  Kjetil Kleven (2022-2024) - NY 
Styremedlem:  Terje Kopperud gjenvalg (2022-24) 

Valgkomite:  Grethe Ettung og Anne Gulliksen (2022-24) 

 
Ingrid Stange blir sittende i ett år til og blir etterfulgt det andre året i valgperioden av Arne Lorvik. 

Anne Setsaas sier ja til vervet som nestleder. Hun er ikke på valg, og rykker opp til nestleder i resten av sin 
periode (dvs 1 år). 

 
Drøbak 14. februar 2022 

Grethe Ettung Anne Gulliksen 
 
 
Mvh 
Styret i Nordstranda og Husvik 
vel Bjørn Frantsen 
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