
	  

 

Styret ønsker nye og gamle beboere et riktig godt nytt år!  
 
Information from the board   . If you need information in english please feel free to send us an email at 
styret@nordbyhagen.no. 

Ny nettside  
Nettsidene våre har fått en oppfriskning og vi håper dere liker resultatet.  
Gå inn på www.nordbyhagen.no og ta en titt. Her kan dere stemme på vår nye logo.  
Innspill til ønsket innhold på sidene tas imot med takk. 
 
Facebook 
Vi har egen side på Facebook: Nordbyhagen Velforening – lik den og hold deg oppdatert på hva som skjer! 
 
Snøinstruks / løypekart 
Nå har snøen endelig kommet  
Retningslinjer for snømåking ligger på nettsiden – viktig at disse blir fulgt.   
Kart over skiløypene i området finner du også på nettsiden – God tur ! 
 

Trygg trafikk / skolevei 
Det er flere skumle kryss/veistrekninger i området vårt og styret har lenge hatt et ønske om å gjøre noe 
med dette. Vi har nå kartlagt de verste problemområdene og utarbeidet et skriv som skal oversendes til 
kommunen. I den forbindelse vil vi komme rundt å samle inn underskrifter som vi kan legge ved skrivet til 
kommunen. Vi håper også på et samarbeid med de andre sameiene i området. 
 

Grendeplassen 
Fellesområdene våre har de siste årene fått en oppgradering og styret ønsker nå å ha fokus på  
grendeplassen (området rundt grusbanen).  En ny gruppe er opprettet og de er så vidt i gang med arbeidet. 
Gruppen ledes av Roar Rudshaug. Har du forslag til hva dette området bør inneholde eller har du lyst til å 
være med på planleggingen ta kontant med han på mail: roar.rudshaug@inceptor.no eller på telefon:  
977 05 055 

  
Båndtvang 
Styret vil gjerne få minne om at det er båndtvang hele året på gangveier og gressplener inne på området 
vårt. Det har dessverre vært et par uheldige sammenstøt den siste tiden som har involvert løse hunder.  

 
Sladrespeil  
I høst ble det montert et sladrespeil i rundkjøringen der Travbanevegen møter Hesteløkka. Dette har vist 
seg å fungere utmerket  
 

Viktige datoer  
Årsmøte   torsdag 24. april kl. 19:00  (ikke avklart hvor) 
Dugnad    lørdag 10. mai kl 12:00   

 
Med vennlig hilsen  

Styret  




