Årsmelding
april 2013 – mars 2014.

Styret har bestått av:
Leder:

Gro Merethe Johnsrud

Nestleder:

Steffen Mørtvedt

Sekretær:

Anne Kristin W. Johnsrud

Kasserer:

Iver Stokke Prestkvern

Styrem.:

Hans Bergheim

Styrem.:

Arne Melvin Velsand

Varam.:

Tone Bækken

Det er er avholdt fem styremøter.
Kommunalsjef i Gran Kommune, Leif Arne Vesteraas, har deltatt på to av disse.
Avtroppende leder Therese Watz innkalte til møte med nytt styre i mai mnd. Konstituering
av styret ble gjort i august. Styret bestemte å møtes ca hver annen mnd. og/eller etter
behov. I pågående saker har det i tillegg vært telefonmøter og mailkorrespondanse. Styret
ønsket å prioritere følgende oppgaver dette året:
Barnehage. Boligutbygging. Skutelandet. Gangvei.



Barnehagesaken
Rådmannens innstilling var å legge ned Leikvoll, Moen og Bjørkelund og å bygge en
ny kommunal barnehage. FVG sendte og publiserte et åpent brev til Gran kommune
med argumenter mot nedleggelse av Leikvoll og at å fjerne barnehagetilbudet i
Vestre Gran er uakseptabelt. Leder i FVG var aktiv i mobilisering for oppmøte
m/paroler ved kommunestyrets møte på Gran rådhus 12. september. FVG er fornøyd
med at resultatet ble: driftsutredning av barnehage i Vestre Gran og Nordre Brandbu,
i tillegg til ny kommunal barnehage.



Boligutbygging
Planlegging av boligutbygging i Vestre Gran ble publisert i Hadeland i september.
Kommunens tomt på vestsiden av Østvoldvegen er klarert for boligutbygging.
Kommunen kan legge ut tomt(er) for salg. Klausul ved kjøp er nedlegging av høyspent
og boligbygging.
Grustaket er regulert til boligområde og det kan ikke lenger tas ut grus. Grunneier
setter i gang prosessen med anbudsrunde mot mulige utbyggere. FVG er villig til å
bistå.

FVG jobber med en oversikt over planer for tomter i boligregulert område.
Henvendelse er sendt til aktuelle grunneiere.


Skutelandet
I juni 2013 ble det gjort en betydelig jobb med å ruste opp Skutelandet. Ny brygge,
reperasjon av steinmur, påfylling av masse og tilsåing. FVG mottok kr 50 000,- fra
Gran kommune til dette prosjektet.
FVG har fått tillatelse til å rive huset - og er tildelt kr 70 000,- Fra Gran kommune.
Kontrakt er signert og returnert. Styret besluttet, i første omgang, å legge ut huset
for salg. Gran kommune har ikke satt av midler til oppgradering av badeplassen i
2015 og mener derfor at opprinnelige planer, i hh.til FVGs skisse, ikke er realistiske.
Det fører til endringer i framdrift, men FVG ønsker å få til en forbedring av veg,
parkering og båtutsetting dette året. Dugnad på Skutelandet settes i gang etter
påske.



Gangveg
Fra Grymyr til Stadum står på 2. plass i kommunens prioriteringsliste til fylke.
Det undersøkes mulighet for alternativ gangvei – f.eks. utvidet vegskulder.

Annet som har vært behandlet:
o Elvetangen
Gran kommune ønsker ikke å engasjere seg i bruk av badeplassen, da det er
en privatjuridisk sak. Kommunens tomt (renseanlegget) ligger for langt unna
til at det sees på som en konflikt.
o Asfaltering av Wienlinna og Fallangveien.
Leif Arne Vesteraas i Gran kommune sender henvendelse til Fylket.
o Søknad om midler er sendt til:
Storebrand (Du kan….) – aktivitetsløype og krakker
Sparebank1 stiftelsen – lekeapparat, krakker mm. til Skutelandet
Sparebankstiftelsen DNB - lekeapparat, krakker mm. til Skutelandet
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