
 
 

 

Breivolls Venner 

Årsberetning 2012 
 

Formålet: 

Det kortsiktige målet er å få samlet inn nok midler slik at foreningen kan 

opprette stiftelsen Breivoll. Stiftelsen Breivoll vil ha som formål å styrke og 

utvikle Breivoll gård og friområde som en fellesskapsarena, samt sikre tilgang 

for allmennheten. Det langsiktige målet er at foreningen Breivolls venner etter 

dette fortsetter som en venneforening knyttet til stiftelsen, og bidrar til dennes 

formål. 



 
 

1. Innledning   

1.1 Styreleders betraktninger 
Da drømmen om Breivoll Gård, havnet på bordet til drømmevalgjuryen til Begeistringsetaten i 

2010, ble den lagt i haugen for «drømmer med små sjanser for å kunne realiseres». Juryen vurderte 

det som lite sannsynlig å kunne snu politikerne i Breivollsaken, da tidsrammene for å kunne skape 

et slikt endringsklima var marginale. Drømmevalget fant sted høsten 2010 og på dette tidspunktet 

lå DKM godt an til å få godkjent både låvebygning og forlenget leieforhold. Breivollsaken var 

tilsynelatende allerede inne i sin siste fase. Som leder av Begeistringsetaten og derfor også leder av 

drømmevalgjuryen, stod jeg som øverste ansvarlig for å jobbe fram vinnerdrømmen. 

Breivolldrømmen virket umulig, en «lost case», og den ble derfor lagt bort. Mens juryen jobbet seg 

igjennom bunken av drømmer for å finne andre verdige kandidater til valget, klarte jeg ikke helt å 

slippe Breivoll Gård.  Verdipotensialet i drømmen var enormt. Dessuten inneholdt den alt vi ønsket 

at drømmevalgprosjektet skulle virkeliggjøre. 

Vinnerdrømmen skulle nemlig være et fellesskapsprosjekt. Et fellesskapets puslespill.  Den skulle 

bevise at dersom mange gode krefter jobbet sammen mot et felles mål, så kunne man realisere de 

vanskeligste ting. Den skulle skape lokalt engasjement og gi glede til mange. Å legge bort drømmen 

om Breivoll ville være i strid med drømmevalgets prinsipper. Vinnerdrømmen skulle ikke være 

«lett», for om man ikke måtte kjempe for den, så ville den heller ikke utløse fellesskap, samhold og 

engasjement.  Det er gjerne igjennom store felles utfordringer at sterke nettverk og samhold 

skapes. Drømmen om Breivoll gård var for verdifull til ikke å få en sjanse. Så derfor ble den hentet 

tilbake til jurybordet. Sammen med 8 andre verdige kandidater gikk den til valg.  Og vant. 

Over 2 år senere ser jeg tilbake på en utrolig prosess, som vi fortsatt står midt oppe i. Enda vet vi 

ikke utfallet av det vi har satt i gang, men såpass vet vi: En hel befolkning har reist seg og forent sine 

krefter.  Sammen fant vi mulighetens veier. Sammen skapte vi nye tidsrammer og sammen bygde vi 

vårt driftsalternativ for Breivoll Gård. Da prospektet vårt ble overlevert kommunen 30.12.12 visste 

jeg at første mål på denne veien allerede var oppnådd: Fellesskapets puslespill var blitt en realitet.  

Jeg vil gjerne rette en stor takk til alle som har vært med og dytte denne saken fram til en god 

løsning. Til alle dere som på hvert deres vis har kjempet for Breivoll gård igjennom mange år: Tusen 

takk!  Dere har redet grunnen for det vi nå skal skape sammen. Til alle dere som har meldt dere inn 

i Breivolls Venner og gitt styrke til denne drømmens realiseringspotensiale: Tusen takk! Deres støtte 

og deres bidrag er av uvurderlig betydning! Sammen gjør vi det mulig!  

 

Vinterbro 4.3.2013 

_______________________ 

Rikke Soligard 



 
 

2. Styrets årsberetning 2012 

2.1 Organisasjon 
09.03.11 innkalte Ås Begeistringsetat til folkemøte for å diskutere hvordan man best kunne jobbe 

for vinnerdrømmen i fra drømmevalget. Det ble besluttet å opprette en stiftelse, med det mandat å 

utarbeide et driftsalternativ for gården. Et intrimstyre ble valgt, og stiftelsen fikk status «under 

etablering».  Da det kreves kr 100 000,- i grunnkapital for å etablere en stiftelse, valgte styret først 

å organisere seg som en forening.  

Breivolls Venner ble stiftet 19.10.11, og på dette møtet ble følgende styremedlemmer valgt: 

Leder:  Rikke Soligard 

Nestleder: Hans Erik Lerkelund 

Kasserer: Jannicken Stensland 

Sekretær: Lena Holm Berndtsson 

Styremedlem: Bjørg Texmo 

Vara: May Sølvi Mathisen 

Vara: Kjeld Gustavsen 

Styret har i 2012 avholdt 11 styremøter. Hovedfokuset på møtene har vært medlemsverving, 

utvikling av driftsalternativet, samt planlegning av aktiviteter. 

2.2 Medlemmer 
Vi startet medlemsvervingen for alvor i mars 2012 da vi arrangerte vår første aktivitetsdag på 

Breivoll. Vi har siden da hatt et sterkt fokus på medlemsverving og over 5 000 vervegiroer og 

brosjyrer er delt ut til kommunens husstander. 

Pr. 31.12.12 hadde vi 611 medlemmer fordelt på følgene medlemskategorier: 

Enkeltmedlemsskap  

Familiemedlemskap 

Bedrift-/Organisasjonsmedlemskap 

En nettside, www.breivollsvenner.no, ble etablert i november, slik at det skulle bli lettere for folk å 

tilegne seg informasjon om foreningens arbeid. Her ligger også informasjon om våre 

medlemskategorier. Vi etablerte også en egen Facebookside som stadig får nye medlemmer. Disse 

kanalene er sammen med nyhetsbrev på mail, våre viktigste verktøy for å nå ut med informasjon til 

våre medlemmer. Vi har igjennom hele året oppfordret medlemmer som har en mailadresse å få 

denne registrert i vårt medlemsregister. Vi sendte kun info pr. post ved spesielle 

anledninger/hendelser som for eksempel: Informasjon om prospektet, innkallelse til medlemsmøte 

og kontingent.  



 
 

 

2.3 Driftsalternativet/Prospektet 

 

Breivolls Venner fikk frist på seg ut 2012 til å utarbeide sitt driftsalternativ for Breivoll Gård, og året 

har således vært preget av dette arbeidet.  Målet vårt er å skape en fellesskapsarena på Breivoll 

Gård, og første kvartal gikk med til å diskutere ulike driftsmodeller. Da vi på vårparten fant Natur-, 

kultur- og helsesenteret på Sem i Asker (NaKuHel) var vi solgt. Denne driftsmodellen inneholdt alt 

det vi ønsket oss for Breivoll gård. Formålet til NaKuHel er å bidra til helhetstenkning og kreativitet 

omkring natur, kultur og helse, for derigjennom å bidra til å bedre helse, miljø og livskvalitet. 

NaKuHelkonseptet finner det naturlig å samarbeide med offentlige etater, næringsliv, frivillige 

organisasjoner, ildsjeler og andre for å nå dette målet. Altså et skikkelig felleskapets puslespill!  

Styreleder har besøkt Askersenteret flere ganger i løpet av året, og har igjennom møter med daglig 

leder Kristin Bredal Berge og NaKuHel-grunnlegger Gunnar Tellnes, fått god innsikt i konseptet. 

Styreleder deltok også på en 2 dagers NaKuHel-konferanse i november. Breivolls Venner har også 

hatt møter med DNT Oslo og omegn, Oslofjordens Friluftsråd , samt  Ås kommune ved Rådmannen 

og teknisk etat for å drøfte driftsalternativet og mulige samarbeidsløsninger. 

31.05.12 hadde vi et tverrfaglig møte med Ås kommune, politikere og BKM på Breivoll gård for å 

utrede muligheter for en samarbeidsløsning mellom Breivolls Venner og BKM. Da dette ikke førte 

fram måtte Breivolls Venner utvikle sitt driftsalternativ uten konkrete samarbeidsskisser. Vi har 

likevel åpnet for en slik løsning i prospektet, og mener NaKuHel-konseptet, slik vi legger opp til det, 

gir et godt utgangspunkt for en samarbeidsløsning. Prospektet ble ganske omfattende med sine 32 

sider eks. vedlegg, men styret anså det som viktig å levere et grundig dokument som også tok for 

seg historikk og saksfakta. Vår erfaring har vært at det er endel feiloppfatninger rundt dagens 

leieforhold og saksutvikling, noe som flere ganger førte til ugunstige arbeidsforhold for styret. Vi 

ønsket også så langt det lot seg gjøre å bringe de fakta som var tilgjengelige på bordet, og samtidig 

synliggjøre bakgrunn og årsak til at Breivolls Venner ble en aktør i saken.  Alle medlemmer fikk 

tilsendt prospektet underveis i prosessen, slik at de fikk mulighet til å komme med tilbakemeldinger 

før endelig versjon skulle overleveres kommunen. Vi overholdt innleveringsfristen og leverte vårt 

driftsalternativ til rådmann og ordfører i Ås kommune 30.12.12. Prospektet kan lastes ned i sin 

helhet på våre nettsider: www.breivollsvenner.no . 

 

http://www.breivollsvenner.no/


 
 

2.4 Aktiviteter 
Styret har planlagt og gjennomført 4 medlemsaktiviteter: 

10.03.12 Familiedag med natursti, grilling og kioskutsalg fra «gule huset». 

 

I utgangspunktet planlagt m/ skirenn men snøen smeltet, så natursti ble iverksatt isteden. Et meget 

vellykket arrangement, med stor oppslutning. Ås avis skrev følgende om arrangementet:  

«Rundt fire hundre mennesker samlet seg på friluftsområdet nedenfor Breivoll gård på søndag. 

Natursti, pølsegrilling, kafé og friske toner fra høytaleranlegget la rammen om arrangementet» 

 

29.04.12 Familiedag med rebusløp, hesteridning, friluftskiosk og drageflygning 

 

Et meget vellykket arrangement med svært mange besøkende. Arrangementet ble avholdt på 

«Handikapstranden» da vi ikke fikk låne det «gule huset». Grillen gikk varm og kiosken gikk tom for 

pølser, men himmelen var fylt av drager, og små og store koste seg i det knallfine været. 2 hester 

fikk ben å gå på, da mange små ville prøve seg som ryttere! 

 

 



 
 

10.6.12 Aktivitetsdag med hesteridning, botanisk vandring, og friluftskiosk 

 

Øsende regnvær ga kanskje en demper på besøkstallet denne dagen, men ikke på deltagergleden! 

Botaniker Anders Often bød på en spennende botanisk vandring i Breivolls flora, og bålkaffe i 

strandkanten ga sol på innsiden!  Aschehoug gård stilte med hest til stor glede for barna! 

21.10.12 Breivollmarsjen 

 

Breivollmarsjen ble avholdt samme dag som Tv-aksjonen, men det var ikke til hinder for stor 

deltagelse! Til tross for regn og survær stilte 88 stykker på startstreken. Løypa var ca. 5 km lang og 

gikk fra hovedstranden på Breivoll, forbi Breivoll gård, via Kjærnes, Nesset og så tilbake til Breivoll 

igjen.  Underveis i marsjen kunne man bryne seg på ulike oppgaver. I mål fikk deltagerne servert 

bålsuppe og herligheter, og det ble trukket vinnere som fikk Steinsholts håndlagde-finurligheter-for-

en-hver-anledning i premie. Breivolls Venner samlet inn og donerte 760,- kroner til TV-aksjonen.  

2.5 Foreningens økonomi 
Årsregnskapet viser et driftsresultat for 2012 på kr 97 395,-.  Pr 31.12.12 har vi kr 119 195,40 på 

konto. Kr 21 800,- av disse er forskuddsinnbetalt medlemskontingent for 2013.  Vi fikk inn kr 

88 750,- i medlemskontingent for 2012 og kr 12 000 på kioskdrift. Vi fikk også pengegaver på kr. 

21 000,- 



 
 

Våre største kostnader er en PC- investering på kr 6000,- samt styrelders deltagelse på NaKuHel 

konferansen i Asker i november 2012.  Dette kostet oss kr 4 000,-.  

 

Vinterbro 04.03.13 

Styret Breivolls Venner 

 

_________________________  ___________________________ 

Rikke Soligard     Hans Erik Lerkelund 

Styreleder     Nestleder 

 

 

_______________________   ____________________________ 

Lena Holm Berndtsson   Jannicken Stensland 

Sekretær     Kasserer 

 

 

________________________  ____________________________ 

Bjørg Texmo     May-Sølvi Mathisen 

Styremedlem     Varamedlem 

 

 

 

________________________ 

Kjell Gustavsen 

Varamedlem 

 


