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Referat fra Styremøte 
i 

Nordbyhagen Velforening 
 
 

Dato:   12.januar 2016 
Tid:   kl.: 19:00 
Sted:   Hanne, Travalleen 
 
Til stede: Hanne Prestaasen (styremedlem), Helene Ingand (styremedlem), Torleif 

Sjølie (styremedlem), Terje Moe (styremedlem), Antero Wallinus-Rinne 
(styremedlem), Kristian Hannestad (leder), Marie Lauritzen (styremedlem), 
Rune Stangeland (styremedlem) 

 
 
Gjester:  Tone fra Stallkroken(leder), Brynjulf fra Travalleen(leder) 
 
 
Neste møte  04.februar 2016 
Tid: kl:19:30 
Sted:    Kristian Hannestad 
 
 
1. Referent til møtet 

Helene Ingand 
 

2. Gjennomgang og signering av referat fra forrige styremøte 
Ok 

 
3. Attestasjon av faktura 

 
Rødningby, Faktura nr 2015056 kr 21.606,25 
Rødningby, Faktura nr 15-26 kr 32.800 
 
 

4. Saldo på konto 
Saldo på konto per 08.01.16 kr 1.270.098,60,- 

 
5. Økonomi / regnskap / lister/ kontingenter 

 
Marie/Kristian. Det settes av 600.000,- til vei på separat konto for vei. Det opprettes konto og 
pengene overføres før årsmøte. 
 
Utestående fakturabeløp ca 140.000,- totalt. Utestående fra 2015 purres nå. Kristian sender liste 
til Tone for å få oppdatert adresse over de som har flyttet. 
Travaalleen og Stallkroken skal ha eierlister og leielister slik at vi har oversikt over hvor vi kan 
innhente utestående beløp. Brynjulf sender over liste til Helene.  

 
Velkomstskilt (Rune og Helene) 
• Rune har med nytt forslag til skilt 
 
Bomutskifting  
• Bom mellom Oppløpssiden og Hestehagen (mot Hesteskoen) skiftes under dugnaden. 

Spørsmål om Rødningby kan få den levert og frakte den til oss på dugnaden. De kan leveres på 
kort varsel.  
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Gangvei skilt 
• Skilt må bestilles og noen må spørre Kommunen om de kan sette det opp 

 
Veiene (Helene/Hanne) 
• Det skal purres på Kommunen i forhold til å få svar på purringen som ble sendt i november. 

Lys i Tyrivegen har vært borte siden nyttår og Helene ringer VARV. 
  

 
Grendeplassprosjekt (Hanne/Helene) 
• Hanne har sjekket om det er satt av penger til Grendeplassen, men må etterspørre dette hos 

Kommunen.  
• Vurdere om parkeringsplassene ved Stallkroken/Grendeplassen skal gjøres noe med til våren. 
 
Private veier - mulighet for overføring til kommunen (Thorleif) 
• Thorleif har fått svar på brevet hvor de viser til reguleringsplanen fra 2000. De vil selvsagt ikke ta 

over. Thorleif har klaget på vedtaket slik at det kan behandles i Hovedutvalget. 
 
 
Dyreklinikk område 
• Vi etterlyser nabovarsel for bygging/endring av Dyreklinikk til boliger. Thorleif har spurt  

Kommunen og det er ennå ikke kommet en søknad om bruksendring. Eier er Kim Sjølie (Rustad 
Byggteam). 

 
Huskestativ Hesteskoen. 
• Thorleif har nå fått 9 ja til å ha huskestativ mellom husrekkene, 2 nei og en vet ikke/annet sted. 

Thorleif bestiller nytt huskestativ mot våren som plasseres mellom husrekkene. 
 
Elskap/ Canal Digital 
• Canal Digital har fått tilgang til å koble seg på våre strømbokser bak Travalleen 1.  
 
Flytting av strømboks utenfor Travalleen 2b. 
• Antero skal forfatte brev, Kristian signerer. 

 
Nettsiden 
• Alle styremedlemmer og vara må tar en titt på www.nordbyhagen.no. Hanne lager en oversikt 

over innspill hvor vi fyller ut med våre innspill.  
• Komprimert info om Nordbyhagen bør lages på engelsk. Det bør legges inn en setning på alle 

skriv både på norsk og engelsk om kontaktinfo til Styret 
• Travalleen og Stallkroken legger inn Årsmøtereferater, vedtekter etc på vår hjemmeside.  
 

 
Samle alle velets kontakter 
• Oversikt over kontakter er lagt på Dropbox.  

 
Arkiv 
• Kristian har ordnet arkivet. 
 
Eventuelt 

• Søppelkasse er bestilt gjennom Rødningby. 
 
Stallkroken og Travaleen 

• Tone Rudshaug fra Stallkroken boligsameie og Brynjulf Normann fra Travaaleen 
boligsameie er tilstede på deler av møtet fremover. Stallkroken har 4 og Travalleen har 3 
personer med i styret. 
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• Stallkroken skal gi ut et skriv til alle beboere og ønsker en side om Nordbyhagen Vel innen 
årsmøtet. 

• Det er en beboer som har vannet plenen for å lage skøytebane. Tone gir tilbakemelding om 
at det ikke er lov og at den må fjernes. Vellet står ansvarlig. 

 
 
Neste møte 
Torsdag 04.februar 
 
Første tirsdagen hver mnd 
 
Årsmøtet 19. april 2016 kl 18:00 
 
 
 
 
Nordbyhagen Velforening   Jessheim, ___________________ 
 
 
___________________ ____________________  ____________________ 
Kristian Hannestad  Rune Stangeland   Helene Ingand 
Styrets leder   Styremedlem    Styremedlem 
 
  
____________________ ___________________  ____________________  
Antero Wallinus-Rinne Terje Moe    Hanne Prestaasen  
Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem  
 
 
___________________ ____________________ 
Marie Lauritzen  Thorleif Sjølie  
Styremedlem   Styremedlem 
 
 
 


