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ÅRSBERETNING 2015
BREIVOLLS VENNER
VÅRT FORMÅL:
Breivolls venner har som formål å styrke og utvikle Breivoll gård og
friområde som en fellesskapsarena, samt sikre tilgang for allmennheten.
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Årsberetning 2015

1.0. Innledning
Kommunevalget i 2015 sendte svært positive signaler til Breivollsaken, da nær samtlige
partier tydelig signaliserte at de var for en åpning av Breivoll gård i tråd med
reguleringsplanen. Det er kommunestyret som ble valgt i 2015 som avgjør Breivollsaken i
2017, og det var derfor viktig for oss at medlemmene våre fikk en god oversikt over
partienes standpunkt før de gikk til valgurnene. Et lite stykke arbeid ble nedlagt for å få dette
på plass, og denne oversikten finner du som vedlegg til denne årsmeldingen.
Etter at det i 2014 ble klart at det ikke ble aktuelt med driftsoppstart fra det gule huset, har
det meste i 2015 handlet om å jobbe videre med driftsalternativet vårt for 2018. Vi har hatt
flere samtaler med DNT og nedsatte en folkehelsegruppe som har sett på ulike aktiviteter og
tilbud innen folkehelse som oppfyller reguleringsplanens krav om offentlig formål. Vi har
også tatt initiativ til økt samarbeid med andre lag og foreninger i kommunen, og arrangerte i
2015 fellesaktiviteter sammen med flere av disse på Breivoll.

2.0. Drift
2.1 Organisasjon
Styret har bestått av:
Leder: Rikke Soligard
Nestleder: Hans Erik Lerkelund

Styremedlem: Bjørg Texmo

Styremedlem: Håvard Steinsholt

Styremedlem: Marit Skjerven

Varamedlem: Tone Johansen

Varamedlem: Trond Emil Berger

Varamedlem Trond Emil Berger valgte å avslutte sitt engasjement som vara på forsommeren.
Det har vært avholdt 9 styremøter.

2.2 Medlemmer
Pr. 31.12.15 hadde vi 583 medlemmer. Dette er en nedgang på 58. Noe av nedgangen skyldes
rydding i medlemslister, der vi strøk medlemmer med utestående kontingent over lengre tid. Vi fikk
også flere utmeldinger, og registrerer at det er litt krevende å holde engasjementet oppe hos
medlemmene i en periode hvor det er stille i saken. Det er et langt løp, men alt tatt i betraktning er
styret imponert over at så mange medlemskap fortsatt er aktive. Totalt antall medlemmer er fortsatt
sannsynligvis høyere enn 583, da mange ikke har meldt inn antall medlemmer i husstanden i sitt
familiemedlemsskap. Der vi ikke har antall har vi regnet kun 2 stk. Medlemmene er fordelt på
følgende medlemskategorier:
Enkeltmedlemsskap: 123
Familiemedlemskap: 147
Bedrift/Organisasjonsmedlemsskap: 6
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2.3 Økonomi - 2015
Pr 31.12.5 hadde vi en egenkapital på kr 324 515,-. Årsregnskapet viser et driftsresultat for 2015 på
kr 80 263,-. Dette er en fin økning fra 2014 hvor resultatet var kr 65 014,-.
Kommentar: Vi har fortsatt en del utestående kontingenter. Totalt beløper dette seg til 35 600,- Av
dette er kr 8 600,- utestående for 2014, kr 27 000,- utestående for 2015. Styret betrakter
medlemskap som skylder kontingent for 2012 og 2013 for inaktive.

2.4 Aktiviteter i 2015
13. – 14. januar Natt i naturen
I anledning markeringen av friluftslivets år, arrangerte Breivolls Venner sammen med Ås
turlag, 1. Speidergruppe i Ås og Naturvernforbudet i Ås «Natt i naturen» på Breivoll 13.-14.
januar. Vi inviterte ordfører, politikere, adminstrasjonen i Ås kommune og innbyggere til
bålprat og overnatting på Breivoll Friområde. Det møtte 22. stk til bålprat og 16 av disse
valgte å overnatte, blant annet flere politikere samt rådmannen i Ås.
19. April – Breivollmarsjen Vår
Vår første Breivollmarsj i samarbeid med Norges Turmarsjforbund! Det kom folk fra fjern og
nær, og vi fikk flotte tilbakemeldinger på løypa. Vi utvidet for første gang vår 5 km marsj med
en langløype på 10 km. Valgfrie oppgaver for barn og voksne underveis
Totalt var det 112 betalende deltakere.
14. juni – Ås Mart`n
Vi hadde en stand for å informere om Breivolls Venner og rekruttere nye medlemmer.
15. – 16. august- Nordby Mart`n
Vi hadde en stand for å informere om Breivolls Venner og rekruttere nye medlemmer.
25. august – Valgkafè
Arbeiderpartiet inviterte til Valgkafe på Restaurant Piemonte på Vinterbro senteret, og
innbyggerne kunne møte ordførerkandidater og listekandidater fra ulike partier til uformell
debatt. Vi stilte på møtet med spørsmål om hvor de ulike politikerne stod i Breivollsaken.
Vi samlet inn alle svar både fra dette møtet og via mail, samt fra partiprogram og samtaler
og laget en samlet oversikt over partienes standpunkter som vi blant annet publiserte på vår
internettside.
5. – 6. september Friluftsdag m/overnatting
Natt i naturen var så vellykket at det inspirerte oss til å ta initiativ til et nytt
samarbeidsprosjekt med lag og foreninger i kommunen. Friluftsdagen ble arrangert sammen
Speidergruppa i Ås, Orienteringsgruppa, Naturvernforbunet, Røde Kors, Brønnerud 4H og Ås
turlag. Politikere ble invitert til overnatting og bålprat, og alle medarrangører hadde
aktiviteter til stor glede for små og store. Breivolls Venner hadde kiosk og regi på bålpraten
på kvelden.
20. September - Breivollmarsjen Høst
Det ble litt tøft på styreressursene med to så store arrangementer tett på, men høstmarsjen
gikk av stabelen som planlagt. Litt småsurt vær, men opphold og friskt! 10 km-sløyfen fikk
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en ny trasè som vi ble svært fornøyd med – denne beholder vi framover! Oppgaver for små
og store underveis. Ungdommene fra Team Experience bistod med matservering på
langløypa. Totalt var det 60 betalende deltagere.
Ellers:
Styret tok i 2015 initiativ til flere samarbeidsmøter med lag og foreninger i kommunen for å
planlegge fellesaktiviteter som «Natt i naturen» og Friluftsdagen i september. Samarbeidet
ga mersmak for alle parter. Friluftsdagen på høsten vil derfor bli et fast innslag framover og
erstatte høstmarsjen.
Vi hadde også møte med ny leder i DNT- Oslo og omegn for å se nærmere på mulighetene
for et samarbeid om et driftsalternativ 2018. Prosessen er i startgropen og ingen
beslutninger tatt, men DNT presenterer sine tanker på vår inspirasjonskveld Breivoll 2018 i
18. februar.

Vinterbro, 23.02.156
Styret Breivolls venner

1.vedlegg

__________________________

_____________________________

Rikke Soligard

Hans Erik Lerkelund

Styreleder

Nestleder

_____________________________

_____________________________

Bjørg Texmo

Håvard Steinsholt

Styremedlem

Styremedlem

_____________________________

_____________________________

Marit Skjerven

Tone Johansen

Styremedlem

Varamedlem
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VEDLEGG 1:
Hvor står partiene i Breivollsaken?
Dato: 8. september 2015
Kommunevalget nærmer seg med syvmilsteg og det er de politikerne vi velger inn i
kommunestyret nå som avgjør Breivollsaken i 2017. Vi får stadig henvendelser fra
folk som lurer på hva de skal stemme for å bidra til å styrke saken vår. Vi håper denne
oppsummeringen i alfabetisk rekkefølge gjør det litt lettere for dere å ta valget:
Arbeiderpartiet
Fra partiprogrammet: Vi vil forvalte kommunens eiendom Breivoll i samsvar med
reguleringsplanen slik at verdiene på eiendommen tas vare på, og slik at eiendommen
kan være et sted for rekreasjon og trivsel for befolkningen». I debatt i
Facebookgruppa «Valg i Ås» uttaler førstekandidat Ola Nordal: Arbeiderpartiet vil
arbeide for å få en bruk av gården som er i samsvar med reguleringsplanen når
leiekontrakten utgår i 2018. Det betyr en bruk som er åpen for alle. Også av
tunområdet. Nordal gjorde også en solid jobb som leder i HTM da låvesaken var til
behandling i fjor. Han deltok på vårt arrangement «Natt i naturen» både i januar og
september og stilte da til bålprat om Breivollsaken. Laila P. Nordsveen som står på
6.plass på Arbeiderpartiets liste har Breivollsaken som sin «hjertesak».
FrP
Ås Frp sier følgende i en uttalelse til Breivolls Venner: Frp ser på Breivoll som
kanskje den beste investering Ås kommune noen gang har gjort. Området er en av
Indre Oslofjords absolutte perler. Ås FrP vil videreutvikle «badeplassen Breivoll»
med bl.a. ny sandvolleyballbane, bedre stupebrett og bedre grillfasiliteter, men vi vil
også se på hvordan vi kan legge til rette for positiv bruk av alle de 400 målene som
Breivoll består av.
I forbindelse med at det eksisterende leieforholdet for selve gården og gårdstunet
utløper i 2018, ønsker Ås FrP at hele Breivoll skal kunne brukes til beste for alle
kommunens innbyggere. En åpen prosess med mulighet for innspill fra alle
interesserte parter bør starte i første halvår 2016. Ås FrP vil – som hittil – være en
drivende kraft i en slik prosess.
Kjetil Barfelt, partiets 3. kandidat er svært engasjert i Breivoll og har bidratt til å løfte
saken både innad i egne rekker og ovenfor kommunestyret. Han gjorde også en svært

6

god jobb i HTM da låvesaken var oppe i fjor. Han har også stilt opp til bålprat
på »Natt i naturen» både i januar og september 2015.
Høyre
Ås Høyre har ikke noe om Breivoll i sitt partiprogram, men førstekandidat Hilde
Kristin Marås sier følgende i en uttalelse til Breivolls Venner: Breivoll friluftsområde
skal fortsatt være tilgjengelig for allmennheten. Når det gjelder tunområdet, hvor
leieavtalen utgår i 2018, skal vi i god tid diskutere premisser for en ny leieavtale. Vi
mener at bygningene fortsatt skal forvaltes og vedlikeholdes av eksterne, og at dette
ikke skal overtas av kommunen. Vi mener at gården må vedlikeholdes, og dette gjøres
best av eksterne drivere som har økonomi og evne til å gjøre dette i tråd med de
premissene som settes som vilkår for nytt anbud.
Kristelig folkeparti
Fra partiprogrammet: KrF legger vekt på å fremme fysisk aktivitet og sosiale
møteplasser i lokalmiljøet. Forebyggende og helsefremmende arbeid gir bedre
livskvalitet for den enkelte og sparer samfunnet for store helseutgifter. KrF vil (blant
annet) prioritere tilrettelegging av Breivoll som friluftsområde for hele befolkningen.
KrFs førstekandidat Paul Bolus Johansen sa i en debatt på Nordbymart`n at det
viktigste ikke er hvem som driver gården, men at stedet åpnes for
allmennheten. Grete Patil, partiets 4.kandidat har sittet som vara i styret til Breivolls
Venner, og hun har også vært vara i styret til NaKuHel Asker. Hun brenner for
Breivollsaken og har vært en fantastisk ressurs for foreningen. Hennes fagkunnskap
innen folkehelse (Førsteamanuensis i Folkehelsevitenskap NMBU) og erfaring fra
NaKuHel i Asker har vært uvurderlig for oss under blant annet utarbeidelsen av
driftsalternativet vårt.
Miljøpartiet De Grønne
Fra partiprogrammet: Breivoll Gård, som er Ås kommunens eneste fjordnære
eiendom, ligger vakkert til på Breivoll Friområde ved Bunnefjorden. Selve gårdstunet
er regulert til offentlig formål, men gården er leid ut til private aktører fram til 2018.
Vi ønsker å la gårdseiendommen gå til allmenn bruk slik at det kan skapes en
inkluderende og aktiv fellesskapsarena for befolkningen når dagens leieavtale
utløper. Gården kan bli et knutepunkt for et mangfold av aktiviteter og tilbud innen
natur, friluftsliv, kultur og folkehelse. Her kan frivillige og andre ildsjeler,
lag/foreninger, befolkning og kommune samle seg om et felles formål: Å skape
opplevelser som styrker livskvaliteten, folkehelse og miljøengasjementet i Folloregionen.

7

I debatt i Facebookgruppa «Valg i Ås» uttaler Werner Wilhelmsen partiets
3.kandidat: MDG ønsker ikke å fornye avtalen med DKM etter 2018. Fremtidige
leietakere må utvikle et konsept som gjør at gården inklusive tunet og bygningene kan
brukes av alle innbyggere». Wilhelmsen deltok på vårt arrangement Natt i naturen
både i januar og september 2015. MDG tok også initiativ til «Grønt bad for Breivoll» i
2013 der de isbadet og holdt appell om Breivollsaken.
Rødt
Rødt har ikke behandlet Breivollsaken konkret enda, men partiets 2. kandidat og
leder av Ås Rødt sier følgende om partiets prinsipielle standpunkt: – Når denne
saken kommer opp til videre behandling skal vi være med. Dette er en viktig sak hvor
folkevalgte og innbyggere må samarbeide om å bevare et viktig område som et
tilgjengelig fellesgode for alle innbyggere. Rødt mener det er viktig at området skal
være tilgjengelig for alle, og at kommunen bør utvikle området og gården med tanke
på et tilbud til kommunens innbyggere. Vi vil selvfølgelig gå imot evt forsøk på salg
eller utleie til kommersielle formål eller særinteresser. Området bør videreutvikles
som et møtepunkt og fellesområde for kommunens innbyggere.
Senterpartiet
Fra programmet: Ås Senterparti vil arbeide for at Breivoll gård og friluftsområde skal
gjøres mer tilgjengelig for allmenheten.
Dette sier partiets førstekandidat Marianne Rød til oss: Vi er stolte av at det var
daværende Senterpartiordfører Sverre Krogh som tok initiativ til å kjøpe området på
vegne av kommunen, slik at det kunne komme allmennheten til gode. Ås SP mener vi
har hatt et godt samarbeid med Brunstad menighet, og at bygningsmassen trolig
hadde vært i betydelig dårligere stand dersom kommunen ikke hadde leid ut de
senere årene. Vi har også vært opptatte av at vi skal forvalte den avtalen vi har inngått
som en seriøs avtalepart. Når det er sagt vil Senterpartiet jobbe for at hele Breivoll
skal være mest mulig åpen for alle. Også tunet. Vi må allerede nå finne gode
alternativer for drift, slik at flest mulig kan få glede av det fantastiske området. Når
leieavtalen med Brunstad menighet utløper i 2018 må vi ha et alternativt klart, gjerne
i samarbeid med frivillige lag og foreninger, turistforeningen eller andre. Vi har også
vært imot at det skulle oppføres ny låve/forsamlingslokale på eiendommen, da så
store investeringer i praksis ville gjort det umulig for kommunen å ta over
eiendommen når leieavtalen utløper.
Sosialistisk Venstreparti
Fra partiprogrammet: Breivoll skal være for alle med aktiviteter, kulturtilbud, fri
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ferdsel og tilgang på lokaler for alle kommunens innbyggere. Partiets førstekandidat
Kristine Lien Skog deltok på vårt arrangement «Natt i naturen» både i januar og
september sammen med sin partifelle Saroj Pal (3.kandidat) . SV har vært en
forkjemper for Breivollsaken i «alle år» og vi kan antagelig takke dem for at gården i
sin tid ikke ble solgt i 2004. Da lagde nemlig Håvard Steinsholt, partiets 8. kandidat
(tidligere mangeårig kommunestyremedlem) såpass bruduljer at saken ble omtalt i
riksmedia. Prosessen rundt et mulig salg utløste reguleringsplanen som altså sier at
gårdstunet skal ha et «offentlig formål». Steinsholt er styremedlem i Breivolls
Venner og han har vært en uvurderlig ressurs for oss når vi har jobbet med saken
ovenfor politikere, kommune og BKM.
Venstre
Fra partiprogrammet: Venstre vil utvikle hele Breivoll som et møtested for
lokalbefolkningen og allmennheten. I en uttalelse til Breivolls Venner sier
førstekandidat Jorunn Nakken: Venstre har sammen med SV vært forkjempere for
allmennhetens bruk helt siden den første avtalen med menigheten ble
drøftet. Venstre har også aktivt motarbeidet salg av Breivoll da menigheten søkte om
dette.
I debatt i Facebookgruppa «Valg i Ås» sier Nakken: Venstre ønsker en annen
ordning når avtalen med Den kristne menighet går ut i 2018. Kommunen har ikke
økonomi til å drive stedet selv, men vi ønsker å få inn organisasjoner og andre
aktører, slik at hele Breivoll kan tas i bruk av innbyggerne. Nakken har etter vår
oppfatning jobbet svært godt for saken både i kommunestyre og formannskap.

