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ÅRSMØTE GRUA UTVIKLINGSFORUM 

Sted: Filadelfia på Grua. 
Tid: Mandag 15. juni 2020 kl. 19:00

DAGSORDEN 

Sak 1: Åpning og velkommen

Sak 2: Valg av 
 - Møteleder 
 - Opptak av navnefortegnelse, evnt. stedfortredere m/fullmakt
 - Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 4: Styrets årsberetning 2019

Sak 5: Godkjenning av årsregnskap 2019

Sak 6: Budsjett og arbeidsplan for 2020

Sak 7: Innkomne forslag

Sak 8: Valg av nytt styre 
 Forslag til nytt styre: 
 Leder Svein Erik Godli 1 år (2020) Gjenvalg
 Nestleder:  Tore Lynnebakken 1 år (2021) Ikke på valg
 Styremedlem (kasserer):  Gøran Speikland  1 år (2021) Ikke på valg
 Styremedlem (sekretær):  Torunn Bjerke  2 år (2020) Gjenvalg 
 Styremedlem:  Joni Jestilæ                      2 år (2020) Ny
 Styremedlem:  Håkon Kristiansen 2 år (2020) Gjenvalg
 Styremedlem:  Egil Waaia 1 år (2021) Ikke på valg
 Styremedlem:  Christine Bjerke  1 år (2021) Ikke på valg
 Varamedlem:  Pål Arne Goddokken      1 år (2020) Ikke på valg 
 Varamedlem: Inger Berge  2 år (2020) Gjenvalg
 Valgkomitè: Svein Erik Godli, Trond Halvorsen og Andre Stenseng

 Revisor : forslag legges frem  1 år (2020) Ny

Forslag til valgkomitè neste år: Arnulf Dahlen og Svein Erik Godli.
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STYRETS ÅRSBERETNING 2019 

Nå er det gått enda et år for oss alle i GU, 2019 er tilbakelagt. Det har vært et aktivt år med 
flere utfordringer for de som jobber i gruppene, med: Næring og bolig, myke trafikanter/
trafikksikkerhets tiltak. Skole/kultur/idrett. Forskjønning og bevaring og markedsføring.
Hver gruppe legger frem sine egne årsberetninger.

I styret har vi hatt 7 styremøter i året som har 
gått, med mange saker som er behandlet. Det 
tar ofte tid å gjennomføre enkelt saker, da en 
må jobbe mye med tilrettelegging av prosjek-
tene.

Den 19.03.19 sendte GU. Inn sitt innspill til 
Lunner kommunes samfunnsdel, som spesielt 
omhandlet Grua. Samfunnsdelen omhandlet: 
Vekst i folketall, økt utviklingskraft, innovasjon 
og verdiskaping, som bolig utbygging, utvikling 
av arbeidsplasser, infrastruktur, parkanlegg, 
kultur og andre aktiviteter, for å nevne noen.

I september var det utekino, som ble vist i  
slalom-bakken. Foruten GU var det flere  
foreninger som bidro denne dagen. Budsjett 
var på kr.50000.-  Vi ble sponset av  

Sparebankstiftelsen og Norsk Filminstitutt.  
Det var vel ca. 200 fremmøtte, med smått og 
stort til dette arrangementet.

Det ble stor begeistring I GU da vi fikk vite 
nyheten om at Hadelandsparken, var kjøpt til 
bake av Grua Torg- gutta. En stor hyllest til 
dere! 

Vi i GU har store forventninger på det som vil 
skje i tiden framover, på Grua. Neste folkemøte 
håper vi kan være på åpningen av Grua Torg. 

Takk til alle for god innsats i 2019. 

Leder i GU: Svein Erik Godli

Styret 2019: 
Svein Erik Godli (leder) 
Tore Lynnebakken (nestleder) 
Torunn Bjerke (sekretær)
Gøran Speikland (kasserer) 
Kim Daniel Granneman 
Christine Bjerke 
Egil Waaia
Håkon Kristiansen  

Varamedlemmer: 
Anulf Dahlen og Inger Berge 

Grua Utviklingsforum er medlemmer  
av følgende lag og foreninger:
GU skal være være medlem i Grua UIL.
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Regnskap 2019 / Budsjettforslag 2020 
Grua Utviklingsforum

 
Eiendeler

 
Gjeld

 
Egenkapital

 
Inntekter

 
Kostnader

 

Filer

Legg til

 

Årsrapport 2019

Konto Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse

1510 Kundefordringer 0,00 100,00 100,00

1920 SB1: 2280.42.91907 22 416,19 46 512,10 68 928,29

Sum Eiendeler: 22 416,19 46 612,10 69 028,29

Konto Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse

2400 Leverandørgjeld 0,00 0,00 0,00

Sum Gjeld: 0,00 0,00 0,00

Konto Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse

2050 Annen egenkapital 22 416,19 0,00 22 416,19

Overskudd 0,00 46 612,10 46 612,10

Sum Egenkapital: 22 416,19 46 612,10 69 028,29

Konto Bevegelse Budsjett 2019 Budsjett 2020

3200 Medlemskontingent 15 500,00 25 000,00 20 000,00

3410 Tilskudd 81 620,00  80 000,00

3800 Ekstra støtte, medlemmer 600,00  1 000,00

3850 Arrangement inntekter 2 228,73  3 000,00

3900 Sponsorinntekter 6 640,00  10 000,00

3960 Andre inntekter 0,00 35 000,00  

8040 Renteinntekter 51,00 30,00 50,00

Sum Inntekter: 106 639,73 60 030,00 114 050,00

Konto Bevegelse Budsjett 2019 Budsjett 2020

6010 Lyd/bilde 0,00  40 000,00

6060 Arrangement 0,00  55 000,00

6100 Kontingent organisasjon 450,00  500,00

6810 IT kostnader 2 835,00 3 000,00 3 000,00

6820 Trykksaker 2 875,00 15 000,00 3 000,00

7330 Annonser 0,00 1 000,00 1 000,00

7770 Bank- og kortgebyr 424,50 1 000,00  

7779 Gebyr betalingsformidling 1 328,00 200,00 1 500,00

7790 Andre kostnader 52 115,13 2 500,00 5 000,00

Sum Kostnader: 60 027,63 22 700,00 109 000,00

  Faktisk Budsjett Budsjett neste år

Årsresultat  46 612,10 37 330,00 5 050,00



6



ARBEIDSGRUPPENE I GU 2019
 
1. NÆRING OG BOLIG // GRUPPELEDER: TORE LYNNEBAKKEN 
I året 2019 har det vært en del aktivitet i gruppen. Flere i gruppa har hatt mange bra 
møter med ledelsen i kommunen om tilretteleggelse og utvikling på Grua. 

Vi har gjennom året hatt dialog med flere grunneiere, aktører og eiendomsbesittere.

Sendt over PowerPoint presentasjon om hva som skal skje på Grua og i Lunner kom-
mune til flere. Oversendt og promotert «Grua filmen».

Har hatt møter med flere interessenter for etablering av bolig og næring som vi har sett 
resultatet av i 2020.

Vært i kontakt med eier/leietager av tomtearealet ved avkjøringen/rundkjøring på Grua 
Sør. Vi håper de vil finne et annet sted for lagring av brakker da dette er det første de 
som kommer til Grua møter.

Grua Torg realiseres, dette har mange ventet på og arbeidet med å bygge er godt i gang.  
Planlagt innflytting er august 2021. 

Detaljreguleringen for Hadelandsparken og Hadelandsporten er startet opp.

Blir et spennende nytt år for utviklingen på Grua der mye skal skje.

2. MYKE TRAFIKANTER // GRUPPELEDER: ARNULF DAHLEN 

Trafikksikkerhetsplan i Lunner kommune:
En av våre viktigste aktiviteter er innspill til Lunner kommunes årlige trafikksikker-
hetsplan, men i påvente av restrukturering og innlemming i Viken Fylkeskommune 
så har denne planen dessverre latt vente på seg og nye tiltak relatert til planen for 
2019 er p.t fortsatt ikke påbegynt.
 
Saker hvor ‘Myke trafikanter’ har bidratt til bedring (2018-19)

• Bedre skilting av nummerering i Sveavegen
•  Flyttet overgangsfelt til gangvei i krysset Sveavegen, Voldstadbakken  

Skoleberget, samt bedret belysning i krysset.
•  Samarbeid med Mylla Løypeforening om bedre skilting av skiløype 349               

(Muttajordet – Svea - Mylla).
•  Skiforeningen har satt opp skiløypekart på Grua togstasjon
•  Belysning av gang- og sykkelsti mellom Kiwi og Granly kunstgressbane
•  Rydding ved fotgjenger undergang Myllavegen – Kiwi
•  Skilting av Alpinanlegg og Gruabakkene inn til Sagvegen

Saker som ‘Myke trafikanter’ skal følge opp/jobbe videre med:
• Spissing av krysset Sveavegen-Voldstadbakken- Skoleberget
• Gangveg mellom Spartacus og Kiwi
• Utbedring av Grua jernbaneundergang / Grua sentrum
• Flytting av 40km/t skilt til nedenfor Grua barnehage
• Forlenge fortau ved Grua barnehage ifm. nytt boligfelt på Grua Nord
• Lage tryggere busstopp på skolebuss i krysset Sveavegen/Myllavegen
• Fortau Myllavegen (mellom Sveavegen og Muttastien)
• Utbedre gatelys fra Granly kunstgressbane til Rema 1000
• Bedre skilting rundt Grua togstasjon
• Redusering av fartsgrense på Sveavegen / Flytting av 50km/t til etter Småtjern 

naturbarnehage
• Søknad om støtte til etablering/forbedring av turveger
• Rydding av ‘skrot’ i Østhagan – Kalkovnen området
• Oppgradere stien/traktorveien som går fra Øvre Småtjern ned til Rya
• Lage tryggere busstopp FV 2286 Kongelv krysset, (Sveavegen/Oppenvegen)
• Evnt. 

 



3. FORSKJØNNING/ BEVARING/ SKOLE/ IDRETT 
// GRUPPELEDER: INGER BERGE 

RYDDING AV SKOG OG KRATT  
Området mellom Hadelandsveien/jernbanelinja og Sagvegen/bak skolens parkering-
splass ble ryddet for skog og tilvekst. Stammene ble kappet opp til ved. Kvisten ble 
flishogd av Kim Marius Holm på kommunens regning.  

Området mellom skoleporten og ballbingen/Tufteparken ble ryddet for kratt og trær 
og deretter slått med ryddesag. Dette området vil bli planert til parkområde når vi 
får fyllmasse fra utgravingen av Grua Torg. Parken vil bli finansiert av midler vi fikk 
fra Lunner Frivilligsentral. I denne sammenheng er det også innledet et samarbeide 
med Ung Hadeland som i 2020 skal rehabilitere og utvide skateparken. 

Vi har også ryddet krysset Myllaveien/Sveavegen for seljekjerr og bjørk for å gi 
bedre oversikt for trafikantene. 

Den tidligere brukte stien til Klattertjern er ryddet fra sanddynene i Vaskeridalen og 
ned til Sveselva. Ønsket bro over elva er ikke bygd da Turistforeningen ved Leif Koch 
og Tron Halvorsen har ryddet og merket ny sti som tar av i skiløypa på oversiden av 
Sveselva.  

Vi har også kappet opp og kjørt vekk trær som ble felt av E-verket, men ikke ryddet 
vekk. 

VEDLIKEHOLD  
Gruppa har gjennom hele sommerhalvåret slått gresset rundt ballbingen og  
Tufteparken. Vi har brukt en gressklipper som er innkjøpt av Lunner kommune  
plassert i rommet til Grua skoles vaktmester. I oktober hadde vi en to dagers  
dugnad på å sette opp bordvegger i- og rundt målene i ballbingen, da nettingen  
hadde gleppet opp av sporene sine, og nettingendene stakk inn i banen og var  
til fare for fotballspillerne. Etter reparasjonen ble banen inspisert av kyndige og  
godkjent for bruk igjen. 

KULTURMINNEPLANEN  
Gruppa har sendt inn begrunnede forslag til Lunner kommunes kulturminneplan  
om at Grua kirke og Gamleskolen på Grua bør stå på denne planen. Begge er  
kommet med i planen. 

5. MARKEDSFØRING OG KULTUR // GRUPPELEDER: CHRISTINE BJERKE 

Vi har gjennomført aktivitetsdag høsten 2019. På dagtid forsøkte vi oss med en 
kafé i samarbeid med FAU og Sanitetsforeningen. Dette ble godt mottatt og mange 
besøkte oss. Vi inviterte lag, foreninger og næringsliv til å holde stand og fikk bla. 
Grua Auto til å stille ut biler og Hadeland Frimerkeklubb kom. Pengene etter salget 
i kafeen gikk til FAU. 

Norsk Filminstitutt og Sparebankstiftelsen JLN ga oss støtte til å gjennomføre gra-
tis utekino. Filmen Flåklypa ble vist. Vi har heldige med været etter en regnfull dag 
ble det opphold akkurat i tide til filmen ble vist. En fantastisk opplevelse. Dette ble et 
samarbeid med GU og Grua UIL, hvor idrettslaget drev kiosken under forestillingen. 
KIWI Grua sponset begge arrangementer med produkter til kafé og kiosk.  

Siste aktivitet var quizkveld og pub på Bergverksmuseet. Fullt hus og et etterlengtet 
tiltak. Ønsket fra de besøkende var klar, lenger åpningstid og oftere pubkveld! Vi i GU 
er enige og vil prøve å få til flere slike aktiviteter. 

Markedsgruppa har også jobbet med å innhente bilder og lage kalender, oppdatere 
Facebook (når det har vært relevante saker). For 2020 står oppfrisking av nettside 
for tur.    

BLI MED OG GJØR EN FORSKJELL! 
Vi oppfordrer medlemmer som ønsker å bidra til å gjøre 
Grua til et enda bedre sted å bo, til å bli med i en av  
arbeidsgruppene våre. 
Kontakt gruppeleder i ønsket gruppe. 



VÅRE SPONSORER:  

HADENE EIENDOM AS GRUA INVEST AS

GRUA - ET GODT STED Å BO!


