Seniorgutta HSIL Liastua

Årsberetning for 2021.

Styret for 2021 har bestått av:
Formann
Nestformann
Sekr./kont.kasserer
Forretningsfører
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ronny Steen-Olsen
Harald Hoff
Jan Gaarder
Hans Harald Thoresen
Arild Rognlien
Morten Pettersen
Pål Engebretsen
Arne Fagerlie
Morten Olsen

Valgkomite

Erik Bekeng
Kurt Sande

Representasjon.
Følgende av våre medlemmer er representert i:
Lia Skisenters driftsstyre: Bjørn Løvold og Tom Pettersen

Styremøter.
Det er avholdt 9 styremøter med 14 nye saker til behandling.
Seniorgutta HSIL Liastua har pr. 31/12 21, 101 medlemmer.

Medlemmer – runde år i 2021:
Nils Ranheim
Sigvald Fjellbu
Per Bremer
Rolf Sparre
Odd Terje Lier
Øyvind Gjørven
Bjørn Løvold
Dan Brovold
Rune Nordlien
Pål Frank Pettersen
Pål Midtsæther

90 år
90 år
80 år
80 år
80 år
80 år
80 år
70 år
60 år
50 år
50 år
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Nye medlemmer:
Yngvar Jensen Opheim
Gaute Ledang
Are Strand

Døde:
Jan Lund.
Ivar Olsen.

Arrangementer/ Møter.
Representanter for styret ved Ronny Steen-Olsen, Arne Fagerlie og Hans Harald har deltatt på møter
internt og eksternt i klubben
Ingen arrangementer ble avholdt 2021

Liabratten og Lia Aktivitetspark.
Seniorgutta opprettet i 2018 de to prosjektene Liabratten og Lia aktivitetspark med egen økonomi og
koststed. Begge prosjektene står utenfor regnskapet til seniorgutta og er lagt inn i driftsselskapet til
HSIL.

Liabratten
Etter utsettelse grunnet pandemien ble det endelig mulig å starte opp forlengelsen av Liabratten.
Sherpaene ankom 10.oktober og ble innkvartert i Liastua med senger i nystua.
Vi startet opp arbeidet tidlig om morgenen 11.oktober med stropping og tilrettelegging for
helikopterløft. Dugnaden sammen med Sherpaene ble utført i løpet av tre dager, på denne tiden ble
det utført litt rehabilitering og forlengelse av selve trappa. Det ble bygget et steinbord med benker
oppe ved Gubbero og det samme nede ved Liahuken.
Liabratten er blitt en suksess. Den ble også i 2021 besøkt av tusenvis av mennesker i alle aldre. Det er
spesielt gøy å se når alle barnehagene kravler seg oppover steintrappene og jubler når de når toppen.
Folk fra hele Oslo området besøker trappa.
Liastua er sammen med Liabratten og aktivitetsparken blitt et enda viktigere møtested for dem som
bor i Groruddalen og nærliggende områder.
Liastua sammen med Liabratten/aktivitetsparken bidrar til en mer aktiv livsstil og inkludering på
tvers av livssyn, alder og kultur.
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Liahuken
I mai måned startet vi opp byggingen av Liahuken, 30.juni var taket på plass med papp og nylagt torv
samt benker og kunne brukes av besøkende i sommerferien.
Planering, bygging av bord, beising utvendig ble utført i løpet av noen fine dugnadsdager i september.
Vi takker Sparebankstiftelsen og Thon stiftelsen for bidragene.

Grunnet pandemien er det reduserte aktiviteter i 2021. Følgende ble avholdt i forhold
til retninglinjene fra FHI:
3/3

Årsmøte via e-post.

26/3

Medlemsmøte – avlyst

11/5

Vårdugnad 22 deltagere

18/6

Sesong avslutning med leker/konkurranse 38 deltagere

22/9 og 23/9

Høstdugnad 31 deltagere

12/11

Rakfiskkveld: 35 deltagere.

3/12

Julebord med og uten damer, 55 deltagere.

Salg og dugnader Liastua med pandemi og restriksjoner!
Liastua var stengt fra Januar og ut mai måned.
Vi åpnet i juni måned med salg lørdag og søndag.
Åpnet igjen ved skolestart i august med salg lørdag og søndag med vakter fra seniorgutta.
Vi har videre bokført følgende dugnader på Liastua samt uteområdene:
Salgsvakter Seniorgutta i Liastua
Salgsvakter Håndball damer i Liastua
Ekstravakter i Liastua iforb
med div arrangementer - 6 mann.
Informasjon, arrangementer /administrasjon
Søppelhåndtering rundt Liastua
og ved barnehinderløypa.
Frakt av varer v/Pål Engebretsen.
Vedlikehold Stier og klopper og Gapahuker:

Rydding i området rundt gapahukene
Div, vedlikehold reparasjoner gjennom året på
Liastua, Gubbero, Kjerringfred.
Vårdugnad 11/5
Høstdugnad 22 og 23/9
Dugnadsarbeid av Seniorgutta iforb
med Liabratten og Aktivitetspark
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420 timer
300 timer
38 timer
61 timer
156 timer
127
91 timer
125 timer
200 timer
135 timer.
186 timer
600 timer

Totalt antall dugnadstimer i 2020
NB:

2439 timer

Styremedlemmenes arbeid er ikke stipulert som dugnadsarbeid.
Et stort antall ikke loggførte dugnadstimer er ikke tatt med.

Følgende er gjort / anskaffet:
Belter til ATV.
Tømmer fra Fåvang til Liahuken.
Torv og øvrige materialer til Liahuken.
Flere lass med grus planert ved Liaboden og Liahuken.
Innvendig vask av Liastua.
Stoler og benker reparert.
Området rundt Liastua er ryddet og gjort klar for sommer og vinter.

Bymiljøetaten-BYM avsluttet trefelling rundt Liastua og langs lysløypa i 2020.
BYM er ikke ferdig med rydding og bortkjøring.

Vaktmesterordning for Liastua .
Denne ordningen har fungert meget tilfredsstillende også i 2021.
Takk til Piotrek.

Utleie:
Leieinntektene er redusert grunnet pandemien, se regnskap.

Skidager/aktivitetsdager:
Snøforholdene i 2021 var gode.
Flere aktivitetsdager for skolene i bydelen ble gjennomført.

Økonomi:
Se vedlegg vedr regnskap for 2021 samt budsjett for 2022.

Avtaler:
Seniorgutta har løpende avtale med Stovner Bydel for tilsyn med barnehinderløypa, drift av utegriller
og søppelhåndtering i området rundt Liastua og barnehinderløypa. Faktureres bydelen.
Avtale med Norges Vel som grunneier vedrørende rydding, stier og klopper.
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Treningsstipend:
Det er ikke sendt ut invitasjon om treningsstipend for 2021.

Generelt:
2021 har vært enda et år med pandemi og nedstenging.
Dugnadsarbeidet har gått relativt greit med håndhevelse av retningslinjer for pandemien.
Åpning med servering og salg samt utleie har vært svært begrenset med nedstenging hele
vintersessongen.
Alle ordinære medlemsmøter avlyst.
Rakfisklag og julebord er avholdt med stor deltagelse.
Arrangementet Kultur-lia på Liastua, samt gudstjenesten Kristi himmelfart ble avlyst.
Gledelig er det allikevel og kunne konstatere særdeles mye besøk og bruk av uteområdene våre.
Treningsparken har blitt en meget god erstatning for treningssentrene som måtte stenge, her har det
til tider vært trengsel slik at plakater med råd og veiledning ble satt opp.
Det er også i år mye besøk av barnehager og skoler som har benyttet seg av området og
installasjonene rundt Liastua.
Vi alle i Seniorgutta kan være stolte av det arbeidet vi gjør, så tusen takk til dere alle.

Kommentarer.
Seniorgutta har også i år hatt et meget godt samarbeide med Norges Vel som er grunneier i området
og fått godkjennelse for ferdigstillelse av Liabratten.

Styret vil også få takke dere medlemmer for mange timers arbeidsinnsats i og rundt Liastua.
Drift og vedlikehold er utført på tilfredsstillende måte og i henhold til retningslinjer og budsjett.
Vi ser gjerne at gruppene i HSIL og andre bruker Liastua og anleggene enda mer.

Høybråten / Stovner 7. mars 2022

Seniorgutta HSIL Liastua

Ronny Steen-Olsen
Formann
sign

Jan Gaarder
Sekretær
sign
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