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1.Godkjenning av innkalling og dagsorden: 
 

 

 

 

 

 

 

2.Valg av møteleder og referent, samt to deltakere til å underskrive protokoll 
 

Møteleder: 

 

Underskrive protokoll: 

Underskrive protokoll: 

 

 

3. Årsberetning 2019 
Styre i Andebu Nærmiljøutvalg har bestått av. 

 

Styre: 

Styreleder: Kjell Skalleberg 

Styremedlem: Brit Wenche Carlsen  

Styremedlem: Gunnbjørn Tangen  

Styremedlem: Svein Are Trollsås 

Styremedlem: Lars Erik Nystuen 

Styremedlem: Nina Hagbartsen 

Styremedlem: Cathrine Ellefsrød 

Varamedlem 1: Solveig Rød Aadne 

Varamedlem 2: Unni Fjellin 

Valgkomité  

Leder:   Øyvind Hansen 

Medlem: Tale Haugan 

Medlem: Maja Karense Henriksen 

Revisorer:  

Revisor Hanne Brynjulfsen 

Revisor: Bjørg Lund 

 

 

 

 

Styremøter 

I 2019 har det vært avholdt 4 styremøter. Et årsmøte og et samarbeidsmøte med lag/foreninger i 

Andebu skolekrets. Og et samarbeids møte med Kodal NMU om en eventuell vindmølle utbygging i 

Andebu. 

Styre har behandlet 53 saker. Av disse er 15 stk. vært søknader om økonomisk støtte til foreninger, 

med tiltak rettet mot barn og ungdom. Dette utgjør ca. kr. 120 000,00 (se regnskap) 

Det er opprettet egen e-post adresse. Denne er tilgjengelig for alle styremedlemmer. 
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Fellesmøte lag og foreninger: 

Det har i 2019 vært et samarbeidsmøte med ulike foreninger i Andebu skole krets. Til stede på dett 

møte var det ca. 19 personer som representerte ca. 10 ulike foreninger. Slike møter skal fungere som 

samarbeidsfora og en samtale plass for de ulike foreningene. Det ble luftet muligheter for et årshjul 

for aktiviteter. Dette har nå «Andebu Her og Nå» tatt seg av. Her kan de ulike foreninger annonsere 

sin aktivitet. 

 

Kjørkåsen: 

Innspill til høringsuttalelse til ny kommuneplan 2019-2031. Dette var et område som lå tett opp til 

Andebu kirke. Dette var i kommuneplanen definert til boligformål. Engasjementet var stort. Det var 

underskriftskampanje for at området skulle omdefineres til friareal. 

Saken ble behandlet juni 2019 og området ble omregulert. Dette var en seier.  

 

Håskenområdet:  

Innspill til kommuneplanen der Håskenområdet er foreslått regulert fra «Næring til Blandet formål – 

Næring/idrett/motorsport» 

Håsken er et yndet frilufts- og turområde sommer som vinter. På vinterstid er det særlig skianlegget 

til Andebu som er mye brukt. For noen år siden ble det etablert anlegg for motorsport; NAF gokart 

bane. I den senere tid har det gamle Håsken sandtaket blitt tatt i bruk til motorsport. Sistnevnte 

område ligger tett opp mot skitraseen. Dette området var ønsket regulert. Noe som ville medføre en 

rasering av skitraseen, og det vil være en vesentlig brukerkonflikt om kommunen tillater 

rallyvirksomhet. 

Området har også i den senere tid vært benyttet som «lager» av biler og store telt. Dette er det ved 

to anledninger varslet. Tilsyn har vært foretatt. 

I henholdt vedtak fattet i kommunen skulle deler av området fortsatt benyttes som skitrase og 

rallyvirksomhet ikke skulle foregå i skisesongen.  

 

Vindkraft: 

Et område vest i Andebu var et av 13 områder som var foreslått godt egnet for vindmøllepark. 

Da området også omfattet Kodal og Høyjord skole krets ble disse invitert til et felles møte.  

Kodal møtte og ulike strategier ble diskutert. Første skritt var markedsføring og opplysning om 

planene. Saken ble behandlet i kommunestyret. De gikk mot. Det viste seg senere at hele den statlige 

planen ble trukket. 

 

Kommunal frilufts plan: 

Forslag til ny kommunal frilufts plan var ute til høring.  

Det ble her gjort en grundig gjennomgang av de ulike tiltakene. Dette var blant annet: 

Gravdalrunden, Signoløypene, Kjørkåsrunden, Askjemrunden, Lysløypa på Håsken,  

Nye områder som bør prioriteres: Håskenområdet, Askjemvannet nord, Tursti Askjemvannet rundt, 

Isakberget. 

Det er også gjort innspill om massedeponiet ved Askjem. Det ble ikke opprettet noen avtale med eier 

av gbnr. 216/2 og over denne eiendom er det ikke inntegnet tursti på arealplankartet. 
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Aktivitets park i sentrum. 

Nærmiljøutvalget har i perioden 2018–2019 etablert en aktivitetspark i enden av fotballbanen i 

sentrum. Her er det satt opp lys og arbeidet med en gapahuk er nesten avsluttet. Gapahuken er stor 

og romslig og med sitteplasser rundt. Det er her plassert bålpanne. Gapahuken vil være et godt tilbud 

for både skole og lokal befolkingen. Dette er et arbeid som NMU vil følge og fullføre. 

Andebu NMU har mottatt tippemidler for å gjennomføre dette prosjektet. 

 

Trafikksikkerhet i og omkring Andebu sentrum. 

Nærmiljøutvalget har sett på trafikksikkerheten i sentrum og veier i nærområdet. Det har derfor blitt 

utarbeidet et forslag om sikkerheten kan økes. Vi er alle godt kjent med at vi savner gang- og 

sykkelsti ved flere veier som er meget sterkt trafikkert både av nytte- og arbeidstrafikk. 

Nærmiljøutvalget er kjent med at gang- og sykkelstier er en lang prosess å få til. Derfor har det blitt 

sett på andre mer kortsiktige tiltak.  Det har blitt gjort henvendelse til både kommunen, 

Fylkeskommunen og Statens Vegvesen. Dessverre har vi ikke fått noe tilbakemelding på våre 

henvendelser.  

Kortsiktige tiltak som er fremmet er flere fotgjengeroverganger, fysiske fartsreguleringer og 

opplysningsskilt «del veien» og miljøgate i sentrum. 

Trafikksituasjonen rundt skolene har forverret seg. Spesielt ved ungdomsskolen. 

Her tillates trafikk og parkering i et område som er satt av til lek og idrett. Nærmiljøutvalget har 

kontaktet kommunen om dette.  

 

Lekeplasser: 

Nærmiljøutvalget har ved flere anledninger gitt tilskudd til oppgradering av lekeplassene. Fra 

kommunens side fikk vi informasjon at det skulle settes i gang en plan for oppgradering og 

registrering av lekeplasser i vår skolekrets. Registrering av lekeplasser var også et mål for 

Nærmiljøutvalget og et arbeid vi hadde i gang satt. Dette arbeidet er nå overlevert til kommunen. 

 

Sentrumsplan.  

Nærmiljøutvalget har hatt et møte med sentrumsforeningen. Målet var å se på å skape et mer  

levende sentrum (blomster/forskjønnelse, samarbeid med handelsstanden, vedlikehold og 

trafikksikkerhet).  

 

Helga hime: 

Nærmiljøutvalget var invitert til å delta på Helga hime. Tema for 2019 var lag og foreninger. 

Nærmiljøutvalget hadde stand og styret vekslet på å bemanne den. Dette var en fin måte å få 

presentert seg på. Det kom inn forslag på flere saker som vi kunne ta tak i (trafikksikkerhet). 

 

Beredskap: 

Sivilforsvaret har to ganger i året varslingsøvelse. I Andebu sentrum er det ingen slike sirener, og vi 

kan derfor ikke bli varslet. Dette er tatt opp med kommunen. 
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4.Regnskap 2019 
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5. Plan for 2020 
Andebu Nærmiljøutvalg har planer om å fortsette arbeidet med akebakken i Andebu sentrum, målet 

er å ha et sentrumsnært nærmiljøanlegg for store og små. Arbeidet på området vil fortsette til det er 

sluttført, og vi vil også se på mulighetene for å ha et lite snøproduksjonsanlegg.  

 

Målet er å opprettholde og å videreutvikle samarbeidet med kommunen, og vi ser frem til tett dialog 

også fremover i årene som kommer. 

 

Videre ønsker vi å få til et samarbeidsmøte for lag/foreninger i Andebu igjen, da vi har lykkes med å 

ha en felles samarbeidsplattform for å unngå kollisjoner i arrangementer lokalt de siste to årene, 

samt for å kunne informere om Andebu Nærmiljøutvalg og vår tildeling av midler. 

 

Vi har også et ønske om å få til et samarbeidsmøte på tvers av NMU’ene i gamle Andebu kommune, 

da vi ikke har lykkes med å få til dette i løpet av våre to første år. Tanken er at vi kan møtes og 

diskutere om det er noen felles saker vi kan/bør samarbeide om inn mot kommunen. 

 

Arbeidet med trafikksikkerhet rundt sentrum og å frigjøre området rundt skolene for all bil- og 

busstrafikk vil fortsette. 

 

Målet er å se på å skape et mer levende sentrum (blomster/forskjønnelse, samarbeid med 

handelsstanden, vedlikehold og trafikksikkerhet).  

 

Vi vil delta i utvikling for tettstedene Andebu og bevissthet om framtidig boligutvikling, hvilke 

funksjoner det bør tilrettelegges for på de ulike stedene, stedsidentitet og kulturelt uttrykk er viktige 

elementer som må vurderes i arbeidet med stedsutvikling. En naturlig del av dette arbeidet vil være 

framtidig skole- og barnehagestruktur, dekningsanalyse, grønnstruktur, prioritering av gang- og 

sykkelveger, boligsosial handlingsplan, omsorgsboliger, kultur- og aktivitetsbygg m.m. 

 

Til slutt så må det også nevnes at vi ønsker å bli mer synlige i bygda vår, så enda flere får vite om oss, 

slik at vi kan tildele midler til flere gode, lokale prosjekter. 
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6. Budsjett 2020 

Drift: bank 01.01.20     konto 2500 24 73219  kr. 38 726,86 

Inntekter      Utgifter 

Overføring fra kommunen ca.  130 000 

Strømutgifter / vedlikehold akebakke          6500 

Hjemmeside, domene             2000 

Overføring til akebakkeprosjekt         18 000 

Til fordeling 1 kvartal           25 000 

Til fordeling 2 kvartal           25 000 

Til fordeling 3 kvartal           25 000 

Til fordeling 4 kvartal           25 000 

130 000    126 500 

Overskudd   130 000 – 126 500 =         3 500 

 

Prosjekt akebakke konto  2500 25 39953 per 01.01.20 kr. 11 582,66 

Inntekt     Utgifter 

Overføringer fra brukskonto                          18 000 

Bålpanne, Håkonsen & Sukke          18 000 

Fullføre gapahuk  med strøm / lys                               40 000 

Trinn til eseltrapp         15  000 

Spillemidler restutbetaling              44 000 

Sum                 62 000                   73 000 

Til disp 31.12 2020 :   kr. 11582 + 62 000 – 73 000            =   kr.  582 

I  2021 kan vi få monsrefusjon for prosjektet på ca 70 000 kroner. 

Andebu 16.02.2020 

Forslag fra Gunnbjørn 
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7. Innkomne saker 

 

Sak 1. 

Forslag til Årsmøtet 2020. 
Det er viktig at alle aldersgrupper inkluderes og alle får informasjon samt få mulighet til å 
komme med tilbakemeldinger. Positive og negative er like viktige. 
NMU i Andebu skolekrets er forholdsvis ny og oppsto vel etter sammenslåingen med 
Sandefjord Kommune. 
Jeg foreslår derfor at det minst en gang årlig inviteres til et allmøte eller en 
"erfaringskonferanse" som skal handle om erfaringer og forslag til endringer etter 
sammenslåingen for oss som bor her. 
Tema for eksempel: 
Kommunale boliger. Hvem kan søke? 
Psykisk helse og tiltak for mennesker med problemer innenfor rus og psykisk helse. 
Sosialtjenesten. 
Tannhelsetjenesten for skoleelever og brukere innenfor rus og psykiatri. 
Det finnes sikkert mange temaer i tillegg til disse få nevnte. 
 
Dersom allmøtene skal bli vellykket er det viktig at politikere og fagpersoner stiller opp. Det 
vil være et godt utgangspunkt for at også Andebusokningene føler at de blir hørt. 
 
Mvh. 
Hans Anders Kjærås 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andebu-nmu.no/
https://www.facebook.com/andebunmu/
mailto:post@andebu-nmu.no


 

 

 

 

Hjemmeside. http://www.andebu-nmu.no/ 
Facebook: https://www.facebook.com/andebunmu/ 
E-Post: post@andebu-nmu.no 

       Org nr. 918 793 372 
Konto nr. 2500.25.39953 

Side 9 av 9 

 

8. Valg 

 

Valgkomiteens innstilling til nærmiljøutvalg 2020 

Styre: Navn  2020 Vagkomiteens innstilling 

Styreleder: Kjell Skalleberg 1 år På valg Gjenvalg 

Styremedlem: Brit Wenche Carlsen  2 år    

Kasserer: Gunnbjørn Tangen  2 år   

Nestleder: Svein Are Trollsås 1 år På valg Gjenvalg 

Styremedlem: Lars Erik Nystuen 1 år På valg Per Ivar Rød (FAU) 

Sekretær: Nina Hagbartsen 1 år På valg Cathrine Holmen (AUL) 

Styremedlem: Cathrine Ellefsrød 2 år  Tar funksjonen som sekretær 
     

Varamedlem 1: Solveig Rød Aadne 1 år På valg Kaia Skjelbred-Fevang 

(Ungdomsklubben) 

Varamedlem 2: Unni Fjellin  1 år På valg Solveig Rød Aadne 
     

Valgkomité     

Leder:   Øyvin Hansen 2 år   

Medlem: Tale Haugan 2 år   

Medlem: Maja Karense Henriksen 1 år På valg  
     

Revisorer:     

Revisor Hanne Brynjulfsen 1 år På valg Gjenvalg 

Revisor: Bjørg Lund 1 år På valg Gjenvalg 
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