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Årsmøte i Andebu Nærmiljøutvalg 

Tirsdag 17. mars 2022 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 2021. 

 

5. Planer for 2021 

 

6. Budsjett for 2022 

 

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 2021 

Styre i Andebu Nærmiljøutvalg har 2021 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: Hanne Garmel    

Styremedlem: Per Ivar Rød FAO   

Styremedlem: Lene Knippen Kvernsmyr AUL Revisorer:  

Styremedlem: Brit Wenche Carlsen  Revisor : Hanne Brynjulfsen 

   Revisor: Bjørg Lund 

Varamedlem 1: Maren Haugo    

Varamedlem 2: Solveig Rød Aadne    
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Styremøter 

Det har vært avholdt 9 stk. (21.01 - 07.04 - 12.04 - 21.05 - 27.05 - 21.06 - 12.08 - 23.09 - 27.10)  

styremøter samt årsmøte (15.04),  

Det har på grund av sitasjonen ikke blitt avholdt samarbeidsmøte med lag/foreninger i Andebu  

skolekrets.  

 

Styret har behandlet 48. saker. 9 av sakene har vært søknader om økonomisk støtte til tiltak rettet mot 

barn og ungdom fra ulike foreninger. Dette utgjør ca. 159.120,00 kroner, se regnskap. 

 

Barn og ungdom 

Samarbeid med Andebu idrettslag om opprettelse av Klatrepark ved Møylandsletta. Pris og utkast 

innhentet fra Høyt og Lavt. 

 

Trafikksikkerhet i sentrum 

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

skolekretsen. Tiltak som ble brakt 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. Denne planen er purret opp ved flere 

anledninger. 

 

Deltager og medarrangør under fakkeltog for sikker kirkevei. (Håskenveien) 

 

Utbygging i sentrum 

Møte med utbygger: Nærmiljøutvalget kom med bemerkninger og innspill.  

 

Deltagelse på Helga Hime 

Nærmiljøutvalget deltok med stan på Helga Hime. Det ble kjøpt inn et enkelt paviljongtelt for 

anledningen. 

 

Stedsanalyse  

Innspill om utviklingen av Andebu sentrum. Dette var en henvendelse som kom fra kommunen. Vi ble 

gitt anledning til å medvirke på utviklingen av sentrum. 

 

Massedeponiet på Askjem 

Dialog med Arnadal Anlegg. Oppsummering av rekkefølgekrav.  

 

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 for hovedutvalg for miljø- og plansaker 03.03.2021. Klagen ble avist. 
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Det ble rettet ny klage som så ble sendt til Starsforvalteren.  

Det har også vært foretatt to innsigelser for området. 1: Forurensning; det var observert oljesøl i 

Molandvann. 2: Det var observert anleggsarbeid med hensikt om utvidelse av banen. 

 

Lys og pynting sentrum 

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

Herredshuset. Et arbeid med pynting i sentrum er satt i gang. Her har det gått ut henvendelse til både 

kommunen og Statsforvalteren med forespørsel om tillatelse.  

 

Akebakke / Skileikanlegg 

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

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 

snøproduksjonsanlegg seg.  

 

Frisbeebanen.  

Banen ble etablert med 6 kurver. Den er nå utvidet til en 9 kurvsbane. Vi deltok på befaring. 

 

Annet saker Andebu NMU har vært involvert i:  

• Det er innhentet grunneiertillatelser for eksisterende og framtidige turstier.. 

 

 

Plan og mål for 2022 

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

i årene som kommer 

• arrangere samarbeidsmøte for lag/foreninger i Andebu. Man har p.g.a. pandemien ikke lykkes 

med å ha en felles samarbeidsplattform lokalt de siste to årene. Det kan være hensiktsmessig å 

få til dette for å unngå at planlagte arrangementer kolliderer, 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 slik at flere får vite om oss, og slik at vi kan tildele midler til flere 

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

• Utarbeide retningslinjer for prosjekter rettet mot tiltak rettet til ungdom i ungdomsskole alder. 
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4. Regnskap: 
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Regnskap Akebakke. 
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5. Plan og mål for 2022 

 

• 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 snø produksjonsanlegg 

• 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 ikke 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 slik at flere får vite om oss, og slik at vi kan tildele midler til flere 

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

• Utarbeide retningslinjer for prosjekter rettet mot tiltak for ungdom i ungdomsskolealder. 
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6 Budsjett 2022 
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7. Årsmøtesaker . 

7.1 I Hovedutvalg for kultur, idrett og fritids møte den 06.12.2021, økte kommunen 

tilskudet til ungdom. Midlene er øremerket ungdomgruppen 8 -10 klasse. Dette vil si at 

hver av kommunens nærmiljøutvalg kan få 100.000,00 til spesielle tiltak for denne 

gruppen. 

 

Andebu NMU har hatt denne saken oppe til diskusjon og har også forhørt seg med andre 

organisasjoner som har aktiviteter for denne aldresgruppen. 

 

Det har så langt kommet fram disse prosjektene: 

a) Klatreaktiviteter: I andebuhallen er det en klatrevegg. Denne er dessverre ikke 

godkjent. Dette arbeides det med å få til. 

b) 22. juli-senteret: Tur for et klassetrinn på u-skolen. Turen vil være en del av et 

undervisnings opplegg  

c) Høyt og Lavt: Aktivitetstur for ungdomsklubben. 

d) Andebu Ungdomslag: Revy for ungdom. 

e) Hvite busser: Dette var tidligere en del av et undervisningspoolegg på u-skolen. Etter 

prinsippet om fritt skolematriel er dette tatt vekk. Det er en foreldregruppe som har 

organisert turen og lagt den til ferier. 

f) Anekset.  

 

I vår tidligere kommune Andebu er det 3 nærmiljøutvalg. Det er forsøkt opprettet dialog 

med Kodal og Høyjord om felles tiltak. Dette har vi ikke lykkes med. Det er derfor mest riktig 

at de prosjektene som vi ønsker å støtte først og fremst retter seg mot ungdom i Andebu 

barneskolekrets. 

 

Saken er satt på dagsorden da en fra Nærmiljøets side kan ønske seg flere forslag, og for å 

lufte holdningen til dette gode tiltaket fra kommunens side. 

7.2 Øvrige saker. Ingen 
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8.  Valg 

Valgkomiteens innstilling til nærmiljøutvalg 2022 
Styre 2021 Navn   Vagkomiteens innstilling 2022 

Styreleder: Kjell Skalleberg    

Nestleder: Svein Are Trollsås    

Kasserer: Gunnbjørn Tangen    

Sekretær: Hanne Garmel     

      

Styremedlem: Brit Wenche Carlsen    

Styremedlem: Per Ivar Rød    

Styremedlem: Lene Knippen 

Kvernsmyr 

   

     

Varamedlem 1: Maren Haugo    

Varamedlem 2: Solveig Rød Aadne     

Valgkomité     

Leder:   Øyvin Hansen    

Medlem: Tale Haugan    

Medlem: Camilla Mørken    

Revisorer:     

Revisor Hanne Brynjulfsen    

Revisor: Bjørg Lund    

 

Notater: 
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