
 Loshavn og Eikvåg Vel.  Årsberetning 2018 

Styret har i 2018 bestått av: Leder Else Svendsen. Styremedlem: Alf Arian Loshamn (kasserer), Stein 
Åge Buch, Geir Heitmann og Solveig Haga. Varamedlemmer: Oskar Nygaard og Jan Fredrik Sundt. 
Valgkomite: Tove Nygaard og Karl August Nygaard. Revisor: Gunnar Loshamn 

I 2018 betalte 120 familier kontingent. De fleste betalte for mer enn et medlem. 

Arrangement i 2018: Dugnad rundt Støhuset og på Støa 3.07. Godt oppmøte. Konsert på Støa Amfi 
med Jan Engervik, et vellykket arrangement i nydelig vær 13.07. Barnas dag, sommerfest i Bukta 
28.07.     Det er blitt avholdt to styremøter. 

Saker som det jobbes med og ting som er gjort i 2018-2019: 

1. Sendt e-post og purret på svar angående ladestasjon for el-biler. 
2. Samarbeid med Eikvåg grunneierlag angående hastighetsbegrensning til sjøs i farvannet 

Eikvåg –Loshavn. Grunneierlaget v/ Jarl Jåtog og Paul Henriksen har skrevet et brev som 
vellet har «hengt seg på».  

3. Det har vært flere dugnader på Verven høsten 2018 for å rydde og klargjøre området for 
oppsetting av lysstolper. Nå er endelig lys og stolper på plass. Den ene er finansiert av 
kommunen og den andre av vellet.   

4. Etter gjentatte purringer er det nå satt opp skilt for parkering i krysset Skjoldnesveien –
Loshavnsveien.   

5. Vellet har igjen kontaktet GR-eiendom med spørsmål om skilting for korttidsparkering for 
besøkende til Støa Friluftsområde.  

6. Vellet har anskaffet en «robotklipper» til området rundt lekeplassen.  
7. Reparasjon av Postbua etter stormen Knut. Arbeidet ble utført av O.Nygaard. 
8. Det planlegges bant annet skilting til Støhuset, Nesodden og Bedehuset. Skiltene er laget av 

Trond Andreassen.   
9. Et bord med benker er plassert på Støa og ny benk er satt opp ved Støhuset. Det er utført 

grusing av flere stier i området. 
10. Varmeskap til hjertestarteren er gitt i gave. Kontakt til varmeskapet er installert og sponset 

av Lister el-installasjon as.  Olaug Andreassen har påtatt seg et ekstra ansvar for 
hjertestarteren. Batteri er skiftet.  

11. Etter et forslag på årsmøtet i 2018 er det nå laget et lite bibliotek i Postbua. Takk til dere som 
bidrar med bøker. 

12. Vellet har fått stoler som kan stables og som kan lånes ut. Stolene står i Pumpehuset. 
13. Vellet har vært i kontakt med jordbrukssjefen angående sauer i området.   

Har dere forslag til saker eller ting dere vil ta opp, ta kontakt. Vi trenger folk til videre 
dugnadsinnsats, blant annet til maling, renovering av bua for brannslangene, muring av trapp opp til 
Støhuset og stirydding. Det er bare å melde sin interesse.  Takker alle som har bidratt med 
dugnadsinnsats i året som har gått. 

Vi håper å gi mest mulig informasjon over nett.  Trenger derfor mailadresse til dere.  Flott hvis dere 
kan sende en mail til Alf-Arian med navn og adresse.  Dette også for å oppdatere medlemslisten vår. 
(loshamn@yahoo.no) . Videre oppfordrer dere til å gi GRASROTANDELEN til foreningen.  Det er 20 
stk som har registrert seg. Org. Nr. 99 47 29 632.  Vi håper denne oppfordring gjør at flere registrerer 
seg. Til nå i år har foreningen fått nærmere kr. 4000.-  

Loshavn 02.07.19 

Else Svendsen 


