
 
 

ÅRSBERETNING 2021          
Breivolls Venner 

 
Breivolls venners formål er å styrke og utvikle Breivoll gård og friområde som 

en fellesskapsarena, samt sikre tilgang for allmennheten.  



 
 
Innledning 
Så ble det nok et år preget av nedstegning og pandemi. St. Hans ble avlyst for andre år på rad, 
og det ble vanskelig å arrangere fellesaktiviteter som samlet mange mennesker. Sånn sett ble 
det et noe introvert år for Breivolls Venner, men like fullt ganske travelt. Vi har jobbet med å 
realisere Begeistringens hus der en omfattende rehabilitering er i gang. Målet er at huset er 
klart for bruk sommeren 2022.  
 

Organisasjon  
Styret 2021 
Leder: Rikke Soligard  
Nestleder: Hans Erik Lerkelund  
Styremedlem: Mette Ryen  
Styremedlem: Vicki Tettum 
Styremedlem: Ingrid Skogseth  
Styremedlem: Lena Holm Berndtsson 
 
Det har vært avholdt 11 styremøter.  

 

Medlemmer 
Pr. 31.12.21 hadde vi 160 medlemskap fordelt på 92 enkeltmedlemskap og 68 
familiemedlemskap. Siden 2017 har vi brukt sendregning.no som faktureringssystem. Alle som 
ikke har betalt etter å ha blitt purret er blitt slettet som medlemmer. 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Enkeltmedlemskap 68 89 97 93 92 

Familiemedlemskap 90 80 86 77 68 

Sum 158 169 183 170 160 

 
 



Økonomi 
Pr. 31.12.21 hadde vi en egenkapital på kr. 331 474,-.  Årsregnskapet viser et driftsresultat for 
2021 på kr 127 691,-. Dette er en økning fra 2020 hvor resultatet var på kr 81 484,-. 
Hovedårsaken til økningen er innvilgede søknader fra ØB og Sanitetskvinnene i Nordby som er 
øremerket investeringer i Begeistringens hus. Vi kom også inn under i statens 
momskompensasjonsordning i forbindelse med Covid19 og fikk da en kompensasjon for tapte 
St.Hansinntekter. Bidraget deles med våre gode samarbeidspartnere Kiwanis Club i Ski. 
 
 

 

Begeistringens hus 

Begeistringens Hus skal bli et samlingssted for lokale lag og foreninger – et kraftsenter for 
frivillighet og engasjement på Breivoll gård. Dette huset blir en viktig brikke i puslespillet for å 
realisere Breivoll gård som en felleskapsarena for befolkningen. Breivolls Venner har tatt på seg 
ansvaret for å realisere dette. Rehabiliteringen av Begeistringens Hus har vært den viktigste 
oppgaven for Breivolls Venner i 2021. 
 

Samarbeidet med Vestby vgs. har fungert godt også i 2021 og elevene har gjort en fantastisk 
innsats gjennom hele året. Framdriften har derfor vært god. Store deler av snekkerarbeidet 



utvendig er blitt ferdig, herunder påbygget og store deler av fundamentet til terrassen. 
Innvendig har det meste av vegger, både yttervegger og skillevegger, klargjort til å legge panel. 
Elever fra rørleggerlinja har vært og lagt inn rør til vann og kloakk. I tillegg har elektriker lagt opp 
nytt elektrisk anlegg. Dugnadsgjengen fra DNT har lagt terrassen på vestsiden av huset. 
Mestepartene av huset har fått første strøk med beis, utført på dugnad 

Huset var i 2021 ikke fullfinansiert. Det har derfor vært jobbet med diverse søknaden for å 
skaffe nok penger Det har ført til støtte, blant annet fra Sparebankstiftelsen og 
Gjensidigestiftelse, noe som har bedre økonomien i prosjektet betraktelig. 

Samarbeidet om huset med DNT Oslo og Omegn har også fungert godt og Breivolls Venner har 
hatt flere møter med dem i løpet av året. Vi har nedsatt en prosjektgruppe for Begeistringens 
hus der vi også har med representanter fra Ås turlag og Fri:tid. 

 

 

Andre aktiviteter 
Grunnet pandemien var det vanskelig for oss å gjennomføre større fellesaktiviteter, men til tross 
for begrensningene gjennomførte vi helgen 4. - 5. september både Natt i naturen, Breivollmarsj 
og «Hele bygda løper». Det var ikke store deltakerantallet målt mot tidligere år, men vi 
gjennomførte og tilbudet lå klart for de som ønsket. «Hele bygda løper» var et 12 ukers prosjekt 
i samarbeid med Begeistringsetaten og Sportsenter1. 217 stk var påmeldt prosjektet som 
handlet om at man i løpet av 12 uker skulle komme i form til å gjennomføre Breivollrunden på 5 
km. Det var dog ikke like mange som gjennomførte runden, men tilbakemeldingene på 
prosjektet har vært såpass positive at vi kommer til å gjennomføre dette også i 2022.  

I desember arrangerte vi lykteverksted på Breivolls Gårds stabbur. Flere barn og familier var 
innom og lagde flotte lykter som skulle lyse opp i eget lokalsamfunn hele desember gjennom.  

 
Vinterbro, 13.03.2022 
 
Rikke Soligard /S/ … Ingrid Skogseth /S/ … Vicki Tettum /S/ ... Hans Erik Lerkelund /S/ 
Mette Ryen /S/ … Lena Holm Berndtsson /S/ 
 

 


