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Informasjon til ekstraordinært årsmøte i Hellvik 2012 - 
etablering av ballbinge/nærmiljøanlegg – Jubileumsgave til 
barna 
Bakgrunn: 
Oppgradering av lekearealene er et prioritert område for Helvik Vel.På årsmøte i Helvik 
Vel 2012 ble det presentert 2 anlegg som kunne være aktuelle å etablere, dette var BMX 
bane og hoppbakke, i tillegg til skøytebane. Kjell Espen Leirvaag orienterte etter denne 
presentasjonen styreleder for vellet om muligheten for nærmiljøanlegg/ballbinge som 
tidligere hadde blitt foreslått for Styret i 2007. Styret i Velet fattet enstemmig vedtak om 
bygging av ballbinge/nærmiljøanlegg 15.mai 2012.  
Behovet for et nærmiljøanlegg/ballbinge 
Lekeplassen brukes i begrenset grad og er preget av forfall. Dette kan ikke være i tråd 
med intensjonen for en ball/lekeplass. Målet bør være å beholde barna i nærområde og 
kanskje skape et miljø der barna kan bli kjent med hverandre. I dag må barna ofte kjøres i 
bil til Berger for å få spilt fotball og stå på skøyter.Det ble gjort forsøk på å islegge 
ballplassen sist høst/vinter, men dette er vanskelig å få til i praksis gitt forholdene i dag. 

Vurdering av nærmiljøanlegg/ballbinge: 
En ballbinge kan benyttes både til handball, fotball, basketball samt volleyball og kan 
islegges om vinteren slik at barna kan stå på skøyter. I de siste årene har særlig islegging 
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av ballplassen vært ønsket av flere i nærområdet. Området mangler et treffpunkt for barn, 
slik at disse kan bli kjent med hverandre og nærmiljøanlegget vil virke positivt i så måte. 
Eksisterende lekeplass/ballplass holder ikke mål kvalitetsmessig og en ballbinge vurderes 
av Styret som et riktig initiativ og et viktig prosjekt alle barna i området.  
Konsekvenser for Helvik Vel 
Tiltaket er søknadspliktig, søknad til Nesodden kommune er under arbeid. 
Anleggsarbeidet blir å forberede grunnen for ballbinge. støpe ringmur og klargjøre for  
lysstolper. Dette kan gjøres av en entreprenør og startes i sommer hvis vellet legger ut 
midlene.Når dette er klart bør det holdes en dugnad med minimum 6 personer for å legge 
kunstgress og montere nærmiljøanlegget. Totalkostnaden for et slikt prosjekt er ca. 
420,000,- inkl. mva. (eks. dugnadsverdi)50 % refunderes/subsidieres v.h.a. spillemidlene 
men begrenses oppad til kr.200,000.-Søknaden går gjennom kommunen.Fristen for å 
søke spillemidler for 2013 gjennom kommunen er til høsten.For å få ferdig en slik 
ballplass i 2012 må Helvik vel forskuttere refusjon av tippemidler og momsrefusjon som 
normalt vil refunderes etter 1 til 3 år etter at det søkes.Momsrefusjon må søkes etter at 
anlegget er satt opp og regnskap ferdig. 
Næranlegg/ballbinge       211,000,- Næranlegget, gress og ringmur, lysmaster 

m.m (se evt. tilbud for mer detaljer) 
Planering entreprenør. 
(ex.kabelgate) 

125,000,- Plannering av dagens område. 
Ringmur inkl. innfyll klart til KGB  

Mva og andre kostnader: 
 
Ekstrautstyr, kabelgate for lys, 
kabel for lys 

84,000,- (full 
mva.) 

Mva.på tilbud, mindre avhangig av refusjon i 
ettertid. 
Ekstrautstyr? Sykkelstativ, benker o.l. 
Kabelgate tilbyd 6,500,-  
Kabel..evt. ekstern elektriker ?.  

Dugnad inkl. evt. sveising som 
må skaffes. 

Blir prissatt 
når omfanget 
er bestemt. 

Sveising(stålløkka) 10,000,- estimert i  tilbud. 
Dugnad 1 dag av 6 pers. må estimeres og 
dokumenteres vha. tilbud ifm.  refusjon. 

 -200,000,- Spillemidler dekker 50% av godkjent 
kostnader, oppad til 200,000,- 

Totalt  Helvik vel: 
Etter spillemidlerstøtte men  
med full mva. 

      

Ca. 220,000,- Inkl. mva. 
Må betales ca. 84,000,-  men  refunderes 50-
100%  senere. 

Økonomisk belastning for vellet vil sannsynligvis ligge i området kr. 136.000-220,000,-  
avhengig av endelig kostnad og mva. refusjon.  Kostnader er ekstrautstyr, dugnad, 
sveiser, elektrikker og om kommunen godkjenner prosjektet og videresender søknaden 
for tippemidler og at vellet får refundert hele eller deler av momsen. 
Materialet som benyttes er sibirsk lerk og trenger ikke vedlikehold. Den økonomiske 
situasjonen for Velet er god og satsingen vil ikke gå på bekostning av vedlikehold av 
moloen eller andre løpende aktiviteter.   
Konsekvenser for naboer 
Området er regulert til lek og fritid. Oppgraderering av lekeplassen er i tråd med dette 
formålet. Tiltaket vil bli utformet i tråd med statlige retningslinjer og veiledere.  
I tillegg vil det bli utarbeidet nærmere regler for bruk av ballbingen, herunder 
åpningstider. Naboer vil bli varslet av Helvik Vel og ha anledning til å komme med 
innspill i forbindelse med byggesaken. Se www.helvikvel.org  
MvhStyret i Helvik Vel 


