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Årsmøte i Andebu Nærmiljøutvalg 

Tirsdag 15 april 2021 kl. 1900. Sted Herredshuset 

(kommunestyresalen) 
 

 

 

 

 

 

Saksliste: 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

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

protokoll. 

 

3. Årsmelding 

 

4. Regnskap 2020. 

 

5. Planer for 2020 

 

6. Budsjett for 2021 

 

7. Innkomne saker: 

 

8. Valg 
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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 2020 

Styre i Andebu Nærmiljøutvalg har 2020 bestått av. 

 

Styre:   Valgkomité  

Styreleder: Kjell Skalleberg  Leder:        Øyvind Hansen 

Nestleder: Svein Are Trollsås  Medlem: Tale Haugan 

Kasserer: Gunnbjørn Tangen AIL Medlem: Camilla Mørken 

Sekretær: Cathrine Ellefsrød    

Styremedlem: Per Ivar Rød FAO   

Styremedlem: Cathrine Holmen AUL Revisorer:  

Styremedlem: Brit Wenche Carlsen  Revisor : Hanne Brynjulfsen 

   Revisor: Bjørg Lund 

Varamedlem 1: Kaia Skjelbred-Fevang    

Varamedlem 2: Solveig Rød Aadne    
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Styremøter 

Det har vært avholdt 6 stk. (27.01 – 10.03 – 15.04 – 27.04 – 30.06 – 29.10 ) styremøter samt 

årsmøte (10.03),  

Det har på grund av sitasjonen ikke blidt avholdt samarbeidsmøte med lag/foreninger  

i Andebu skolekrets.  

 

Styret har behandlet 41. saker. 13. av saker har vært søknader om økonomisk støtte til tiltak 

rettet mot barn og ungdom fra ulike foreninger. Dette utgjør ca. 75.000 kroner, se regnskap. 

 

 

Lekeplasser. 

Sandefjord kommune arbeider med å lage oversikt over hva som er kommunale og private lekeplasser, 

og hvem som har driftsansvar for dem. Velforeningene bør prioritere hvilke lekeplasser som er viktigst 

og vente til kartet fra Sandefjord kommune er ferdig. Andebu NMU samarbeidet med kommunen om 

kartlegging. 

 

Trafikksikkerhet i sentrum. 

Det ble utarbeidet en plan over de tiltak som vi mente ville øke trafikksikkerheten og mobiliteten  i 

skolekretsen. Tiltak som ble trakt fram var gang og sykkelvei fra Bergli og langs Håskenveien, 

Omlegging av Berglikrysset. Gang og sykkelvei Vestre Andebu vei. Samt Miljøgate i sentrum. Dette 

forslaget ble oversendt kommunen og fylkeskommunen. Forslaget ble tregt fram ved utales om 

mobilitet plan for Andebu sentrum. 

 

 

Nye rutiner for søknad om støtte. 

Det ble utarbeidet nye og utdypende opplysninger ved søknad om støtte. Dette for at NMU skulle få et 

bedre grunnlag for vedtak ved støtte. 

 

 

Massedeponi på Askjem – innspill til reguleringsplan. 

Det ble utarbeidet bemerkninger til utvidelse av massedeponiet på Askjem. 

Etter at saken ble vedtatt viste det seg at Nærmiljøutvalgets arbeid fører fram. 

• At det nå foreslås at deponiets brukstid redusers fra 10 til 7 år.  
• At antall leveringer skal være ca. 4 og ikke 20 per dag.  
• At det stilles strengere krav til kontroll og oppsamling av forurensning fra 

massene slik at vannkvaliteten i Askjemvannet ikke blir påvirket.  
• At det settes begrensinger på leveringene i henhold til oppstart og avslutning av 

skolene. (ca. en halv time) Det er på denne tiden trafikk av barn er størst på 
Askjemveien.  

• At det settes krav til etablering av tursti fra bilveien til Tryteberge til kommunalt 
friområde i nordenden av Askjemvannet. Dette vil medføre at det nå kan bli en 
sammenhengene tursti rundt vannet og som ligger nær vannet.  

• At det settes krav til opparbeidelse av gangfelt fortau langs et lite stykke av 
Askjemveien med gangfelt over til Bjørkeveien, og fortau inn i Bjørkeveien, til 
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første avkjøring. 
• At Opparbeidelse av gang- og sykkelsti / fortau fra Andebuveien langs 

Askjemveien ned til Bjørkeveien, vurderes i neste rullering av kommunens 
prioriteringsliste over trafikksikkerhetstiltak. 

 

 

Søknad om disposisjon på Håsken. 

Dispensasjon fra kommuneplanen for å drive rallyvirksomhet på Håsken.  

Området er et yndet frilufts- og turområde sommer som vinter. På vinterstid er det særlig skiløypene 

til Andebu IL som blir benyttet. Nær inntil skiløypa er det etablert en bane for rallykjøring. Her 

foregår kjøring uten nødvendig tillatelser.  

Nærmiljøutvalget responderte på denne søknaden, og leverte inn innspill i saken. Disposisjon ble etter 

første gangs behandling gitt. Nærmiljøutvalget klaget på dette vedtaket. Saken var oppe til annen 

gangs behandling i møte hovedutvalg for miljø- og plansaker 03.03.2021. Klagen ble avist. 

 

 

Jule lys i sentrum. 

Andebu NMU bevilget og organiserte opphenging av julelys i trærne på parkeringsplassen til 

Heredshuset. 

 

 

Akebakke / Skileikanlegg 

Gapahuken er ferdigstilt og er i bruk av både skolene, barnehagene og lokalbefolkingen.  

Rekkverk er montert opp til gapahuken. Dette gjør det lettere å komme opp. 

Nærmiljøutvalget betaler strømmen og drifter bakken. En liten hoppbakke er også etablert av en 

miljøarbeider og elever på Andebu skole. Med flere dårlige snøvintrer melder behovet for snø 

produksjonsanlegg seg.  

 

 

 

Annet saker Andebu NMU har vært involvert i. 

• Andebuparken er fullført og Andebu NMU har vært pådriver for å få til ordnede 

parkeringsforhold for ansatte på skolene. 

• Det er i 2020 satt opp tre informasjonstavler med turløypekart. Andebuparken, Møylandsletta, 

Tunheim gård 

• Trappa i Møylandbakken et positivt folkehelsetiltak. Denne er mye i bruk. 

• Nye møbler og inventar til ungdomsklubben. 
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4. Regnskap: 
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Regnskap Akebakke. 
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5. Plan for 2021 
• oppføling av akebakken i Andebu sentrum, målet er å ha et sentrumsnært nærmiljøanlegg for 

store og små. Sluttføring av arbeidet på området vil fortsette, og vi vil se på mulighetene for 

et lite snøproduksjonsanlegg 

• opprettholde og å videreutvikle samarbeidet med kommunen, og ser frem til tett dialog 

fremover i årene som kommer 

• arrangere samarbeidsmøte for lag/foreninger i Andebu, 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 fremsnakke Andebu Nærmiljøutvalg og vår tildeling av midler 

• arrangere 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. 

• fortsette arbeidet med trafikksikkerhet rundt sentrum og frigjøre område rundt skolene for 

all bil og busstrafikk 

• skape et mer levende sentrum. (Blomster/forskjønnelse, samarbeid med handelsstanden, 

vedlikehold og trafikksikkerhet)  

• delta i utvikling for tettstedene i Andebu 

• bli mer synlige i bygda vår, så enda flere får vite om oss, slik at vi kan tildele midler til flere 

gode, lokale prosjekter. Se på mulighetene til mer aktiv markedsføring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 av 9 

 

6 . Budsjett 2021 

Drift: bank 01.01.21     konto 2500 24 73219      kr. 81 171,90 

                                                                     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 

 

Andebu 16.02.2020 

Forslag fra Gunnbjør 

 

 

 

7. Innkomne saker 
Det har ikke kommet inn noen saker. 
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8.  Valg 

Valgkomiteens innstilling til nærmiljøutvalg 2021 
Styre: Navn  2021 Valkomiteens innstilling 

Styreleder: Kjell Skalleberg 1 år På valg Gjenvalg 

Styremedlem: Brit Wenche Carlsen  2 år På valg Gjenvalg 

Styremedlem: Gunnbjørn Tangen  2 år På valg Gjenvalg 

Styremedlem: Svein Are Trollsås 2 år Gjenstår  

Styremedlem: Per Ivar Rød 2 år Gjenstår  

Styremedlem: Cathrine Holmen 2 år Gjenstår Lene Knippen Kvernsmyr 

Styremedlem: Cathrine Ellefsrød 2 år På valg Hanne Garmel 

     

Varamedlem 1: Kaia Skjelbred-Fevang 1 år På valg Maren Haugo 

Varamedlem 2: Solveig Rød Aadne 1 år På valg Gjenvalg 

     

Valgkomité     

Leder:   Øyvin Hansen 2 år På valg Gjenvalg 

Medlem: Tale Haugan 2 år På valg Gjenvalg 

Medlem: Camilla Mørken 2 år Gjenstår  

     

Revisorer:     

Revisor Hanne Brynjulfsen 1 år På valg Gjenvalg 

Revisor: Bjørg Lund 1 år På valg Gjenvalg 

 

Notater: 
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