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ÅRSBERETNING 2016 
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 2016 

1. Innledning 

I 2016 nærmet vi oss målet med å få avklart hvordan Breivoll gård videre skal benyttes etter at 

BKMs leieavtale utløper 1. mai 2018. Ås kommune igangsatte i 2016 prosessen ved å nedsette et 

Ad Hoc-utvalg som blant annet fikk følgende mandat: Å starte prosessen med å finne ut av hvilke 

bruksmuligheter/ alternativer som kunne tenkes å være aktuelle for eiendommen Breivoll fra 

sommeren 2018.   

Mye av styrets tid har blitt benyttet til å følge den politiske prosessen samt revidere det tidligere 

driftsprospektet vårt fra 2012. Dette innbefattet blant annet et besøk på NaKuHel-senteret i Asker 

for å innhente ny innsikt om driften fra de senere år. Revidert driftsprospekt ble oversendt Ås 

kommune og Ad Hoc-utvalget 01.11.16. Revidert prospekt ble nærmere presentert av Breivolls 

Venners styre i Ad Hoc- utvalgets møte 05.12.16.  

2. Organisasjon 

Styret har bestått av: 

Leder: Rikke Soligard     

Nestleder: Hans Erik Lerkelund     

Styremedlem: Mette Ryen   

Styremedlem: Vicki Karen Tettum 

Varamedlem: Marit Skjerven    

Varamedlem: Tone Johansen  

Det har vært avholdt 9 styremøter. 

 

2.1 Medlemmer 

Pr. 31.12.16 hadde vi 508 medlemmer. Dette er en nedgang på 75. Totalt antall medlemmer er 

fortsatt sannsynligvis høyere da mange ikke har meldt inn antall medlemmer i husstanden i sitt 

familiemedlemsskap. Medlemmene er fordelt på følgende medlemskategorier: 

Enkeltmedlemsskap: 117 

Familiemedlemskap: 154 

Bedrift/Organisasjonsmedlemsskap: 6 

43 enkeltmedlemmer og 67 familiemedlemsskap har betalt kontingent for 2016. Manglende 

innbetalinger skylde blant annet nytt faktureringssystem som ikke har fungert optimalt. 
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3. Drift 
 

3.1 Økonomi - 2016 

Pr 31.12.16 hadde vi en egenkapital på kr 359 404,91. Årsregnskapet viser et driftsresultat for 

2016 på kr 34 890,47.  Dette er en nedgang fra 2015 hvor resultatet var på kr 80.263,22.  

Kommentar: Vi har fortsatt en del utestående kontingenter. 

 

4. Aktiviteter i 2016 

 

18. februar – Inspirasjonskveld - «Breivoll 2018 – fra drøm til virkelighet» 

Breivolls venner inviterte samarbeidspartnere, politikere, administrasjonen i kommunen og 

kommunens innbyggere til inspirasjonskveld. Kvelden ble svært vellykket med høyt fremmøte og 

stort engasjement. Vi hadde foredrag av Askers ordfører, Lene Conradi, som fortalte om NakuHel- 

senteret, samt Asker kommunes satsning på frivillighet. Hun oppfordret politikerne i Ås til å 

benytte Breivoll gård til det beste for befolkningen. Leder for DNT Oslo og Omegn, Henning 

Wikborg, fortalte litt om hvordan DNT drifter, og hvilke muligheter de ser for Breivoll gård. Rikke 

Soligard fra Breivolls venner snakket om viktigheten av å virkeliggjøre drømmen for Breivoll gård 

som et inkluderende sted for alle. Tidligere styremedlem og vinner av drømmevalget i 2010, Lena 

Holm Berndtsson, snakket om Breivoll gård i et folkehelseperspektiv. Lena er medlem i en 

ressursgruppe om folkehelse som ble nedsatt av styret i Breivolls venner i 2015. Henrik Syse 

filosoferte til slutt muntert om frivillighet. 

 

Mars - Work-shop og idémyldring om muligheter på Breivoll gård 

I etterkant av årsmøtet i 2016 inviterte vi til idémyldring med de fremmøtte for å komme opp 

med flere alternativer for hvilke muligheter som finnes for Breivoll gård. Det kom fram idéer som 

er tatt med i det oppdaterte driftsprospektet. Revidert prospektet kan lastes ned fra 

www.breivollsvenner.no 

 

http://www.breivollsvenner.no/
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10. april – Breivollmarsjen  

En vårmarsj ble arrangert i strålende vær i samarbeid med Turmarsjforbundet. Turløype på 5 og 

10 km. Breivolls venner hadde på vanlig vis kiosksalg med pølser, brus og kaker. Antall deltagere 

145. 

 

3.-4. september - Natt i Naturen 

Offisiell åpning av Kyststien ved ordfører Ola Nordahl. Ås turlag har gjort en kjempejobb med 

kyststien. De arrangerte en vandring langs kyststien. På dagen var det også aktiviteter slik som 

kanopadling, turløype, krabbefiske, leker, sekkeløp, snekring, orientering, tautrekking og 

soppkontroll. På kvelden ble det grilling og prat ved bålet. Ca 40 av deltagerne overnattet i telt. 

 

5. Styrets oppsummering av Breivollsaken 2016  

 

14. januar 2016 – Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø  

Følgende ble vedtatt: 

1. HTM ber administrasjonen starte prosessen med hvilke bruksmuligheter/ alternativer som 

kan tenkes å være aktuelle for eiendommen Breivoll fra sommeren 2018. 1. Det legges frem 

en plan for HTM om hvordan dette arbeidet skal drives senest i marsmøtet i år. 

2. For å gi alle berørte parter rimelig tid til å tilpasse seg utfallet, bør prosessen være klar innen 

utløpet av 2016. 

3. I denne plan skal det hensyntas bl.a. – men ikke begrenset til – brukere, drift, driftsform, 

samarbeidskonstellasjoner, økonomi, muligheter og ikke minst fremtidsvyer. Hva ønsker vi 

med Breivoll? 

4. Organisering av prosessen skal vurderes. Skal dette være en administrativ oppgave eller skal 

det f.eks. opprettes et Ad Hoc utvalg? 

 

29. mars 2016 – Plan for avklaring av alternativer og muligheter i Breivollsaken 

Rådmannen la fram kommunens forslag til framdriftsplan for å avklare muligheter og alternativer 

i Breivollsaken. Rådmannens innstilling lød som følgende: 
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1. Det opprettes et eget Ad Hoc utvalg for å utrede ulike bruksmuligheter og driftsformer for 

Breivoll. 

2. Utvalget skal bestå av 2 politikere og 2 fra administrasjonen. 

3. Utvalget skal sikre en bred involvering i arbeidet, ulike brukergrupper og 

interesseorganisasjoner skal inviteres til å komme med innspill. 

4. Utført arbeid skal sammenstilles i en egen rapport som legges frem for kommunestyret innen 

utgangen av 2016. 

Konklusjon med begrunnelse: 

Et Ad Hoc utvalg med politisk og administrative ressurser har erfaringsmessig gode 

forutsetninger for å fremskaffe en godt forankret løsning. Utnyttelse av Breivoll er en sak 

som engasjerer mange og det er avgjørende å sikre en åpen prosess fra starten av. Det ble 

vedtatt at ad-hoc utvalget skulle utvides med ytterligere 2 politikere, totalt 4. 

Sakspapirene i sin helhet kan leses her (Sak 17/16): 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-31-03-

2016.350480.MD1I368181ofbfd.pts.html 

 

12. oktober 2016 – Styret i Breivolls venner besøker Nakuhel Asker 

Styret besøkte Nakuhel Asker som forberedelse til å lage en revidert organisasjonsmodell for 

Breivoll gård. Mye har skjedd siden driftsprospektet ble levert i 2012, og styret hadde behov for å 

få ytterligere innsikt i utviklingen av senteret både praktisk og økonomisk. 

 

01.november 2016 – Vi leverer revidert organisasjonsmodell for Breivoll gård 

Breivolls venner har etter 2012 fått erfaringer, kunnskap og innspill etter at opprinnelig 

driftsprospekt ble levert.  Vi så det derfor viktig å revidere organisasjonsmodellen. Friluftsliv, 

frivillighet, kulturaktiviteter og folkehelse er fortsatt sentralt og gjort rede for i opprinnelig 

prospekt. Det er rammene disse aktivitetene driftes innenfor vi har sett det som nødvendig å 

revurdere.  

 

5.desember 2016 – Møte mellom styret i Breivolls venner og HTM’s Ad Hoc gruppe  

Styret har på forhånd oversendt revidert prospekt og presenterer prospektet nærmere for Ad 

Hoc.  

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-31-03-2016.350480.MD1I368181ofbfd.pts.html
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-31-03-2016.350480.MD1I368181ofbfd.pts.html

