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Referat fra Styremøte 
i 

Nordbyhagen Velforening 
 
 

Dato:   06. september 2016 
Tid:   kl.: 19:30 
Sted:   Helene Ingand 
 
Til stede: Torleif Sjølie (Leder), Helene Ingand (styremedlem), Marie Lauritzen 

(styremedlem), Rune Stangeland (styremedlem) 
 
Ikke til stede:  Kristian Hannestad, Antero Wallinus-Rinne (nestleder), Kristian Hannestad 

(styremedlem), Terje Moe (styremedlem) 
 
Neste møte  06.september 
Tid: kl:19:30 
Sted:    Helene Ingand 
 
 
1. Referent til møtet 

Helene Ingand 
 

2. Gjennomgang og signering av referat fra forrige styremøte 
Ok 
 

3. Attestasjon av faktura 
Intrum Justitia AS Fakturanr 1436648 kr 336,89,- 
Conecto Fakturanr 120828 kr 1.591,- 
Aktiv Areal Fakturanr 103043 kr 3.625,- 
Rødningby nr 618825 kr 76.706,25,- 
Conecto Fakturanr 293385 kr 3.484,- 
Conecto Fakturanr 291673 kr 1.742,- 
Conecto Fakturanr124630 kr 97,46,- 
Conecto Fakturanr 123207 kr 66,60,- 
DNB connect kr 162,75 
Conecto Fanturanr 295759 kr 224,88,- 
 

4. Økonomi / regnskap / lister/ kontingenter 
Saldo på konto per 31.08.16 kr 1.015474,76,- 
 
Faktura som ikke er betalt skal purres før det går til inkasso. Det skal kun purres/med 
inkassovarsel èn gang fremover, ikke tre som nå, siden det brukes mye tid på purringer og det 
ikke gir effekt. 

 
Velkomstskilt (Rune og Helene) 

• Rune har laget orginalen til 1,00 x 2,00 meter, som han sender på mail til Terje.  
 

Grendeplassprosjektet (Hanne/Helene) 
• Kommunen skal fikse Grendeplassen i uke 37. 
• Helene tar over som kontaktperson. Styret ønsker å forhøre seg om å trygge krysset som 

leder til Grendeplassen og hva prisen for en «såle» for å støpe is til skøytebane. 
 
Huskestativ 

• Rødningby graver ut. Huskestativet kommer neste uke. 
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Lekeplass kontroll 

• Kontroll er utført, Thorleif kontakter Rødningby om det de kan rette opp.  
 
Beis 

• Benkene sjekkes om det må gjøres på høsten. Hvis ikke gjøres det på dugnaden neste 
gang. 

 
Mail 

• Mailen er per i dag ikke oppe. Det skal ordnes med domene og overføre det til styret. 
 
Trafikksikkerhet 

• Styret ønsker å sette opp to speil ved gangfeltet foran dyreklinikken for å trygge overgangen 
Travbanevegen/Tyrivegen nå som Grendeplassen blir mer attraktiv for barn  

• Thorleif sender brev om Fylkesveien hvor det er skjedd flere ulykker de seneste årene. 
Forslaget vårt er å senke farten til 60 km/t forbi innkjøringen til Nordbyvegen 

 
Å gjøre fra tidligere møter 
 

• Helene oppretter dokument i One Note med årshjul inkl aktiviteter, frister og kontaktperson 
• Helene sjekker om det er kommet mail og bilder fra bildekonkurransen 
• Terje bestiller skilt slik at dette settes opp raskt, skilt ved Tyrivegen/Hesteskoen og stikkvei 

ved Hesteløkka 
• Flytting av strømboks utenfor Travalleen 2b. Antero har fått brev og skal svare de. Avklares i 

neste møte 
• Helene lager dokument med bilder fra hvilke veiparter som bør skiftes ut  
• Styret skal lage svarbrev til Kommunen som Thorleif mottok i våres, om at Kommunen bør 

overta veiene i området   
 
Henvendelser 
Beboer fra Hesteskoen ønsker å bygge vinterhage. Hesteskoen har ingen grenser mellom husene 
og de må derfor enes seg i mellom. Dette er en sak som Hesteskoen bør ta stilling til siden de er et 
eget sameie. Det oppfordres derfor til at de oppretter ett sameie med ett styre og at de tar stilling til 
slike saker. 
 
Vi drøftet klage fra beboer i Oppløpssiden 2 vedrørende hull på tomt i forbindelse med at det skal 
legges asfalt senere. Det skal ikke være i veien for å legge asfalt og om det er behov for å komme til 
magasinet under asfalten vil vellet betale for evnt ny asfalt som må legges over hullet etter at 
arbeidet er utført. 
 
Henvendelse fra beboer i Travbanevegen. Henvendelsen rettes til sameiet i Travbanevegen og 
beboer bes ta kontakt med de da vellet ikke behandler dette. 
 
Neste møte 
 
11.oktober 
08.november 
06.desember 
10.januar 
07.februar 
07.mars 
04.april 
09.mai 
 
 
Årsmøte 
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Onsdag 26.april 
 
 
Nordbyhagen Velforening   Jessheim, ___________________ 
 
 
___________________ ____________________  ____________________ 
Thorleif Sjølie   Antero Wallinus-Rinne  Helene Ingand 
Styreleder   Nestleder    Styremedlem 
 
  
____________________ ___________________    
Terje Moe   Rune Stangeland 
Styremedlem   Styremedlem  
 
 
___________________ ____________________   
Marie Lauritzen  Kristian Hannestad 
Styremedlem   Vara 
 


