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Årsberetning - 2019 

 for Framnes/ Vindal Nærmiljøutvalg  

 
ADMINISTRATIVT 

Framnes og Vindal Nærmilljøutvalg FLI (heretter FVNMU), styres i tråd i med retningslinjer satt av 

Sandefjord kommune.  

 

Møter 

Vi har i perioden hatt åtte styremøter (14/1, 7/2, 18/3 - Årsmøte, 29/4, 4/6, 14/8, 9/9, 21/10, 12/12). 

Vi har utover møter hatt høy dialog rundt søknader og oppgaver på epost og telefon.   

FVNMU har jobbet etter handlingsplanen som ble vedtatt på forrige årsmøte.   

Fortsatt drift 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede med støtte fra Sandefjord Kommune, og årsregnskapet 

for 2019 er satt opp under denne forutsetningen. 

 

Styret i FVNMU 
Ved årsmøtet i mars 2019 ble det sittende styret gjenvalgt. Ved første styremøte ble følgende 

konstituert: 

- Leder:     Espen Jensen (Sandar IL)  

- Nestleder/kasserer:  Arnt Christian Bryde (Vesterøy kirke)  

- Sekretær:    Anette Fyndall Havnås (Framnes skole) (August 2016) 

- Medlem:    Merete Haugen (FAU) 

- Medlem:    Lena Magerøy (Framnes musikkorps) 

- Medlem:    Åge Skjerven (beboer Framnes) 

- Medlem:    Jarle Hem (ungdomsrepresentant) 

- Medlem:    Monica Spange Svalestuen (Vindal) 

- Varamedlem:   1 stk fra Framnes Sanitets Forening og  

1 stk fra Sandefjord Vikings Baseball 

 

Styret i FVNMU er satt med henhold å representere instanser med ønsket påvirkning i vårt nærmiljø. 

Dette består i dag av 8 instanser og interesseområder. Vi imøtekommer flere skulle det behovet 

foreligge.  

Styret ønsker å videreføre mandat fra Årsmøte til å kunne erstatte medlemmer av ulike styreverv 

for ulike organisasjoner i en gitt periode, ved behov og frafall av enkelte styremedlemmer.  
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Dokumentasjon og forvaltning 

FVNMU er registrert FLI som eget selskap, orgnr. 891 295 782. 

FVNMU forsetter å informere løpende om forhold gjennom hjemmesiden www.fvnmu.no  

FVNMU har god oppfølging for kommunikasjon og informasjon med over 400 følgere på Facebook. 

 

ØKONOMI 

Vi har for perioden hatt normalt med forespørsler.  

FVNMU har dette året støttet ulike organisasjoner og idrettspersoner i nærmiljøet med kr. 90455.  

Til vedlikehold av lekeplassene og Lille Briske brukte vi i 2019 kr. 29756.  

Vi har i 2019 fått utbetalt støtten fra Sandefjord kommune pålydende 123582 kroner. Totalt endte vi 

med et underskudd  på kr. 2608,45. Vi har likevel en svært god økonomi. 

 

PROSJEKTER I PERIODEN 

Gamle Sandarbanen – fase 2 - montering 

FVNMU har hatt planer siden 2015-2016 om å utvikle området Gamle Sandarbanen. Her ved å 

tilrettelegge for aktivitetspark i form av treningsapparater. Gjennomført møte med Sandefjord 

kommune for forbedring av hele området; ballbingen, skilter, siste apparater, nytt kunstgress.  

 

Rødsåsen og Langestrand  

Rødsåsensaken er utvidet til også å gjelde Langestrand. Det har vært stadig kontakt mellom 

interessenter og politikere. Sakene har fortsatt stor oppslutning fra både beboere, skolebarn, 

kommunen, folkevalgte og media.  

 Her vil det komme nye runder i 2020, der igjen vi forventer en oppslutning blant ulike interessenter.  

Fvnmus oppgaver er å fortsette å bistå ulike grupperinger med oppdatert informasjon og en 

plattform for kommunikasjon. Utover prosessen sin oppstart i 2014, ser vi positivt på felles 

engasjement blant vårt nærmiljø for å sloss for å bevare en viktig Hundremeterskog! 

 

Diverse aktiviteter for året 
Utover året har det vært foregått mange ulike aktiviteter i vårt nærmiljø. Her er et uttak av noen: 

• Framnesdagen, FAU har blåst nytt liv i gamle "Framnesdagen" til stor entusiasme. Her ble 
det gjennomført en dag med mange aktiviteter der elevene var forankret i både gjøremål og 
forberedelser. 

• Diverse fra FAU: 
o FAU har gjennomført en faste aktiviteter for ulike klassetrinn der de søker Fvnmu om 

støtte 2 ganger i året med et fast beløp pr elev. Et tiltak som virker å fungere bra! 
o FAU har også gjennomført grøtfest og julelunsj som hvert år blir opplevd som et 

positivt innslag. 
• Paneldebatt, det ble i år gjennomført en Paneldebatt med folkevalgte i Sandefjord 

kommune. Majoriteten av partier var representert, og godt over 200 beboere fra nærmiljøet 
var på plass i skolens gymsal. Skalleberg hold ordet og vi gjennomførte en flott debatt rundt 

http://www.fvnmu.no/
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saker som kun berørte vårt nærmiljø. Dette til erfaring og innspill også til andre nærmiljø for 
å sette fokus på sine saker ovenfor kommune og politikere.  

• Oppgradering av ballbingen, det ble gjennomført utbedring på ballbingen i form av nye 
planker, støydempere og ny skilting. Også nytt kunstgress er lagt, samt montering av siste 
apparater.  

• Framnes Sanitetsforening, gjennomførte i år sitt faste innsalg på Juleverksted, samt et nytt 
tiltak for å kunne gi ungdom frokost faste dager på Varden ungdomsskole. Et veldig positivt 
tiltak for bedre kosthold og en felles frokost for barn som ikke måtte ha disse muligheter på 
hjemmebane.  

• Facebook, Aktivt i bruk som en oppslagstavle for hele nærmiljøet! 

 

Ulike søknader 
Her er ulike saker; FAU aktiviteter, skolefrokost, julelunsj og grøtfest, juleverksted, Hjertestarter til 
Framnes skole Nyttårskonserten med billetter til et utvalg barn med familier.  

Noen av disse aktiviteter er gjentakende fra år til år, og andre vil ha sin naturlig utvikling videre i 2019 
også. 
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Prioriteringer i 2020: 

Årsplan i samarbeid med Framnes skole, FAU og Sandefjord kommune. Vi setter opp prioriteringer i 

samarbeid basert på definert budsjett: 

• Utbedring på lille ballsletten i skolegården.  Vi ser på utbedring av ballseletten og har etter 

møte med Parkavd fått mandat til å ha befaringer med et utvalg av entreprenører. Målet er å 

finne en kosteffektiv løsning her. Vi får se videre på hva dette innebærer av graving osv. 

• Utbedring av lia. Lia på skolen hadde sin storhet med mange aktiviteter for mange år siden. 

Vi ser på mulighet for å kunne utbedre med nye apparater sammen med skolen og FAU. Vi 

har befaring med entreprenører for å kunne sette opp noen balanseapparater og en sklirør. 

• Nye busker og trær på lekeplassene, ønskes på plass. 

• Imøtekomme ulike søknader på støtte for aktiviteter fra våre klubber, organisasjoner og 

beboere. 

• Oppfølging av nye forhold for «Rødsåsensaken», Langestrandutbygging og Verkstedveien. 

Dette blir en sak for hele Framnes og Vindal, og omdøpes til Framneskomiteen. 

• Arbeidsmøter med kommune rundt utbedringer av infrastruktur, dialog og innspill til 

utbygging og planer. 

• Grillplasser, vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen, pålydende 125.000,- til nye aktiviteter 

for vårt nærmiljø. Disse iverksettes i samarbeid med SFJK og etter ønske fra nærmiljøet. 

 

Mai 2020    Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg  

Sandefjord 18.05.2020 

 

 

 

Espen Jensen 

Leder 

 


