
lnnkalling til årsmøte i

Nordbyhagen Velforen ing 2010

Dato: Mandag 31. mai 20{A
Tid: 19:00
Sted: Lykkebo, Leirvegen 6, Jessheim

Alle stemmeberettigede må registreres på liste (møt opp igod tid).
Hver boenhet har en stemme.

Dagsorden
1. Apning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av ordstyrer og referent
4. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2009
5. Informasjon: Forslag til oppgaver til kommende styre
6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2009
7. Godkjenning av budsjett og kontingent for 2010
8. Innmeldte saker fra beboere

o Båndtvang
o Bom på stikkvei mellom Stallkrokenffravalleen og Rugdeveien

9. Informasjon: ABF-feltet (v/dyreklinikken)
10.Valg av styreleder, nye styremedlemmer og vara
l l.Avslutning

Med vennlig hilsen
Nordbyhagen Velforening

Styret

Om du er forhindret fra i delta på årsmøtet kan du levere inn fullmakt som kan
benyttes ved en eventuell avstemming.

K

FULLMAKT tilårsmøte i Nordbyhagen Velforening 31. mai 2010

Navn:

Adresse:

Signatur:



Arsberetning
ll r

NOrO agen Veiforening ZUU9

Arsmøtet 2009 ble avholdt i Læringsverkstedet Nordbymoen barnehage i Rugdeveien
onsdag 27. mal Tilstede var 59 boligeiere samt alle 7 av styrets medlemmer.

Etter årsmøtet har styret bestått av følgende 7 medlemmer og 4 vara:

r Hanne Strømmeli, leder
o Hanne Prestaasen
o Ann-Kristin Enderud
o Bent Jørgensen
o Sissel Naalsund
o Kenneth Torsvik
. Tomas Tømmerås
r Tore Eriksen, vara
. Tove Marie Volden, vara
o Beate Hjeltnes, vara
. Jorunn Fanja Hagen,vara

(Hesteskoen)
(Travalleen)
(Oppløpssiden)
(Hestehagen)
(Hovsvingen)
(Hesteskoen)
(Hesteløkka)
(Oppløpssiden)
(Hovsvingen)
(Hestehagen)
(Travalleen)

Styrets leder har ikke deltatt aktivt i styrets arbeid i perioden januar * mai 2010. Styreleders
arbeidsoppgaver har i den grad det har vært mulig vært håndtert av de øvrige
styremedlemmene.

Medlemstallet i velforeningen er nå 376 husstander. Kun to firemannsboliger ved
dyreklinikken sam't et par eneboliger i Hesteløkka mangler før feltet er ferdig utbygd. Dette
forventes å skje i løpet av sommerlhøst2A1O.

Velforeningen vil bli grunneier for i overkant av 20 mål med fellesarealer, og 7 boliggater
med tilhørende grøfter, gatelys, overvannssystemer og støydempende innretningei.

Protokollfra årsmøtet 2009 ligger på velforeningens nettside: www.nordbvhasen.no under
Referater.

Det har vært holdt månedlige styremøter i tillegg til møter og befaringer med aktører som
for eksempel UBKS, snørydder, regnskapsfører og advokat.

Styrets oppgaver fremgår av vedtektenes g 5.
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Styret har prioritert følgende to saker i året som har gått;

1. Ovgrtaqelse av veier os fellesarealer fra UBKS

Status per {3.mai 2010:
o UBKS er fortsatt formell grunneier for veier/fellesområdene, med unntak for

vei/fellesområde i Hesteskoen som eies av sameiet i Hesteskoen.
o Endelig protokoll over feil/mangler på hele Nordbyhagen ble i mars 2O1O signert av

UBKS (v/ny ledelse fra Storebrand Bank) og velforeningen. Avtalt frist for uibedring
er 1O.juni 201A.

o Protokollen er basert på en befaring med UBKS og Knapkøyen Maskin S.oktober
2009. Denne befaringen var originalt kalt inn til av UBKS 30.juni, men styret fikk
denne utsatt i påvente av henvendelser til kommune og advokat (ytterligere detaljer
senere i redegjørelsen).

o Formell overføring av fellesområdet (Gnr/Bnr 142147) forventes gjennomført
umiddelbart etter utbedringer ihht. protokoll.

Aksepterte og awiste feil/mangler i protokollen
. UBKS har akseptert de fleste krav knyttet til asfalt, veiskuldrer, grøfter og

overyannskummer.
e UBKS har awist alle krav knyttet til standard på grøntarealene, og peker på

manglende vedlikehotd som skytd for dagens tilstand (gjødsel/klipp).o UBKS har awist alle krav knyttet til lekeplasser, de mener at montert utstyr er
tilstrekkelig ihht. utbyggingsavtalen. UBKS kan heller ikke fremskaffe dokumentasjon
på levert apparat i Hestehagen.

o UBKS har awist alle krav knyttet til støyveggen mot RV174.

Lite hjelp fra kommunen
. Velforeningen sendte gjentatte skriftlige henvendelser til byggesaksavdelingen og

øvrige berørte enheter i Ullensaker Kommune gjennom sommeren 200g, fulgt ofp
av klage til rådmannen. Flere av henvendelsene var supplert med betraktnin-ger'fia
velforeningens advokat, og tok delvis opp kommunens rolle og ansvar i -
overtakelsesprosessen - som part i utbyggingsavtalen, og delvis feil/mangler på
veier og fellesområder. Kommunen ble på det sterkeste oppfordret om å tå i bruk de
virkemidler de har tilgjengelig for å sikre ferdigstillelse.

o Etter gjentatte purringer mottok Velforeningen skriftlig tilbakemelding i september. I
mellomtiden hadde kommunen gjennomførtetmøte med UBKS soå veForeningen
ikke fikk stiffe i.

o Kommunen fritar seg selv for alt ansvar for titsyn, ferdigstillelse og overtakelse av
fellesarealene. Kommunen begrenser sin egen rolle til kun å påså at utbygger har
planer for hvordan fellesområdene skal utarbeides. Kommunen gir klart uttrytt for at
beboerne selv v/velforeningen selv må ta alt ansvar for overtakelse, kommunen har
ingen rolle knyttet til detaljkontroll av arbeidet utført av utbygger.. Kommunen har dog sørget for at bankgaranti som UBKS har stilt overfor kommunen
ifht. ferdigstillelse av fellesarealene har blitt oppretthotdt. Denne garantien er på Z
millioner kr, og vil ikke bli slettet før arbeidene i protokollen er fullført.. Kommunen awiser krav om kompensasjon for fartsreduserende tiltak (fartshumper,
skilt og bommer kjøpt inn av daværende styre i 200g-200g): "(...) Veger var
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opparbeidet i hht. reguleringsplanen og med vegbredder som i seg selv skulle være
et fartsreduserende tiltak. Tiltak ut over dette var ikke i hht. r'eoulerinosolanen (...)'

Juridisk bistand
I henhold til budsjettvedtak på generalforsamlingen i 2009 har styret engasjert
juridisk bistand. Advokat Per Sandvik fra Kluge Advokatfirma DA har bistått
velforeningen.
Advokaten har vært konsultert gjennom hele prosessen, for sikre at de riktige grep
har blitt tatt, og for å støtte velforeningen i de henvendelser som har blitt gjort mot
Ullensaker Kommune og UBKS.
Advokaten har vært spesielt opptatt av vår svake partsstilling i denne saken, da
utbyggingsavtalen er en avtale mellom kommunen og UBKS, hvor boligeierne
(tredjepart) pålegges plikter, men ingen rettigheter.
Advokaten påpeker at "(...) velforeningen er kommet i en vanskelig stilling på grunn
av svikt fra utbygger, og en påfallende passitivitet fra kommunens lide (...)t.
Velforeningens advokat gir i en kommentar til kommunens tilsvar også klart uttrykk
for kommunens plikt til å rydde opp i saker som dette, og at det er ileldent man ser
at kommuner bruker jus mot ens egne innbyggere i en slik sammenheng som dette.
Utklipp fra advokatens tifbakemelding etter at forslag for protokollfra befaring forelå:o "(....) Etter protokollen har utbygger/entreprenør godtatt ansvaret for en lang

rekke forhold. Jeg synes protokollen var svært positiv, og at veldig mye er
oppnådd.

o Mitt råd vil være at velforeningen aksepterer protokollen og skriver under den.o Hovedgrunnen til dette er at svært mye er akseptert av den annen part.o Et viktig poeng er at de forhold sorn er awist ikke innebærer at velforeningen
har gitt fra seg noen posisjon. De forhold som ikke er godtatt kan fortsatt
forfølges, men det er ikke realistisk at den annen part vil $øre noe på dette
punkt med mindre det foreligger et grunnlag for det, f.eks. en ny aviale, et
initiativ fra kommunen eller en rettslig avgjørelse.

o I forhold til det som er oppnådd viljeg sterkt fraråde at man går videre med en
rettssak mot kommunen eller UBKS. Det bør i ethvert fall ikk-e skje uten en
svært grundig,vurdering av sjansene til å få medhold sett iforhold til utgiftene
ved en slik sak (...)",

Styret har brukt mye tid på å forbedre rutinene knyftet tilfakturering av kontingent. I
denne forbindelse har styret også ryddet kraftig i utestående fordringer fra tidiigere
års fakturering.

Utestående medlemsavgift var pr. 31.12.20Ag mer enn halvert fra 31 .1Z.2OAB. Dette
skyldes delvis inndrivelse av ubetalt medlemsavgift, men også avskriving av feilaktig
fakturering fra 2007 12008.

Feil på adresselister er den primære årsaken til feitfakturering tilbake itid. Styret har
i 2009 bl.a. benyttet offisielle adresselister fra Ullensaker Kommune for å sikre dette.
Korrekte adresselister vil også være en utfordring ifremtiden, da en stor del av
medlemmene bor i selveide enheter (ikke i større sameier), og velforeningen derfor
ikke får automatisk beskjed ved eierskifte.

Side 3 av 6



Det er fortsatt en stor utfordring at enkelte beboere ikke vil betale den fastsatte
kontingenten. Stvret har derfor formalisert rutinene for purring, inkassovarsel og
inkasso. Det er også beboere som bestrider medlemsskapet i velforeningen, dette
gjelder primært en betydelig av boligene iTyrivegen, men det har også vært noen
andre henvendelser.

Styret har også sørget for at UBKS har betalt for de usolgte enhetenes andel av
fellesutgiftene fifr. vedlegg til vedtektene). Dette har gitt ca kr 25.000 i ekstra
inntekter for 2009.

For å forenkle faktureringen fremover er styret i dialog med styrene i de to store
sameiene i Stallkroken og Travalleen for å kunne fakturere sammen med husleien
de krever inn. Dette vil slik vi ser det være en forbedring for alle parter.

Styret har også lagt vekt på den generelle økonomistyringen. Dette dreier seg både
om forsvarlig pengebruk ihht. budsjett, samt å sikre gode rutiner for disponeringen av
velforen irrgens bankkonto"

Det har også gjennom året blitt mer tydelig hvor kostbart det er å drifte veiene og
fellesområdene velforeningen råder over. Fremtidig nivå på budsjetUkontigent vil
være avgjørende for om velforeningen også skal kunne gjøre
oppg raderi nger/investeri nger, utover den rene d riften.

Øvrigø saker som styret har jobbet i med 2010 (i tilfeldig rekkefølge):

. Plan for fellesarealene
Selv om arealene ikke er iVelforeningens eie pr i dag har vi vært i kontakt med noen
aktører for å få en ide om hva som bør gjøres for å opparbeide områdene til et
anstendig nivå og hva det vil kunne komme til å koste (Myrvold, Rødningby,
Ullensaker Kommune)

Det vil uten tvil bli en kostbar prosess og styrets anbefaling er å ta det i etapper. p.t.
er styret i gang med jordprøver av de største områdene for å sikre at korrekte
produkter blir brukt. Ekstra innsats fra beboerne utenom dugnader tilfor eksempel
vanning og gjødsling vil spare utgifter.

Det bør selvsagt også lages en god 5-10 års plan for utvikling av områdene.

r Gatelys / Lyktestolper
Styret har dessverre måtte bruke betydelig med tid på flere aspekter iforhold til
Hafslund/lnfratek

Stabil drift: Etter flere perioder med ustabilt gatelys i deler feltet virker det nå som om
at det har stabilisert seg. Det har vært mye frem og tilbake mellom de forskjeilige
avdelingene i Hafslund/ Infratek for å finne eierskap til utbedring av disse
problemene.
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Overtakelse av strømabonnement: Velforeningen tok over eierskapet til strømbruken
i gatelysnettet fra UKBS pr 01.04.09. Det har vært noen uklarheter mht fakturae!'oc
målere. ---'. -'-. -s

Eierskap til lyktestolper/kabelnett: Det er nå avklart at Velforeningen også blir eier av
gatelysnett og stolper. Kostnadene knyttet drift, vedlikehold og reparasjoner av disse
må inn ivelforeningens budsjett.

. Nordbyløkka(grendelekeplassen)
Dette prosjektet har dessverre gått langsommere enn planlagt, men en god del har
bfitt gjort. 2 møter har blitt avholdt mellom de fire involverte styrene (Nordbymoen
Huseierforening, Nordbymoen Nord, Nordbymoen Nord B og Nordbyhagen
Velforening)

Forslag til vedtekter for det kommende Nordbyløkka vel, er laget og presentert til
styrene for godkjenning. Når disse er godkjent vil papirene sendes til Brønnøysund
og Nordbyløkka Vel kan starte overtagelsesprosessen av området fra Romerike
Sentrum og Ullensaker Boligbygg.

Det har også blitt avholdt møte med kommunen mht oppmåling av området da det
hersker usikkerhet om områdets grenser, også hos kommunen. Dette må følges
videre opp, sammen med en plan for utviklingen av området samt ordensregler.

. Snørydding
Snørydding har vært, og vil også i fremtiden være en av de største utgiftspostene for
velforeningen. I forkant av vintersesongen 2009-2010 ble ny avtale med snørydderen
signert, og denne vil blifulgt opp nå ietterkant av se$ongen.

Snøinstruksen har blitt revidert og distribuert.

. Informasjon til eiendomsmeglere
Styret har utarb_eidet informasjon om velforeningen rettet mot eiendomsmeglere,
blant annet for å sikre korrekt informasjon til boligkjØperc på Nordbyhagen.

Denne informasjonen er presentert på velforeningens hjemmeside, i tillegg har den
blitt sendt til en rekke lokale eiendomsmeglere.

. Nettsiden.
Siden har blitt endret et par ganger og vi mener vi begynner å få en god løsning.

I arkivene ligger alle møtereferater og andre nyftige dokumenter. Per i dag står ca
100 beboere registrert på vår distribusjonsliste. Målet er å ha så mange som mulig
registrert slik at vi enkelt kan nå ut med informasjon til medlemmene.
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Aret 2009 var velforeningens andre ordinære driftsår med regnskapsførsel og innbetaling
av kontingent. Styret har funnet en god arbeidsform og er seg bevisst sit ansvarsområde
og jobber målrettet i prioritert rekkefølge, i henhold til vedtatt budsjett fra årsmøtet 2009.

Omfanget av velforeningens aktiviteter er likevel avhengig av aktiv involvering og innspillfra
øvrige boligeiere på Nordbyhagen. Medlemmer som ønsker å bidra iVelforeningen, eller
har innspilltil styrets arbeid oppfordres til å ta korrtakt med styret via styrets e-post adresse
eller direkte mot et av styrets medlemmer.

Alle medlemmer oppfordres til å holde seg løpende orientert om styrets arbeid på nettsiden.

Jessheim, 11. mai 2A10

Nordbyhagen Velforening

Bent Jørgensen Tomas Tømmerås Kenneth L.Torsvik
StyremedlemStyremedlem Styremedlem

Ann-Kristin Enderud Tore Eriksen
Styremedlem Varamedlem

Sissel Naalsund Tove Marie Volden
Styremedlem Varamedlem

Jorunn Fanja Hagen
Varamedlem

Hanne Prestaasen
Styremedlem

Beate Hjeltnes
Varamedlem
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Resultatregnskap
Nordbyhagen Vel

Driftsinntekter og driftskostnader

Inntekt fra medlemmer
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Lønnskostnader m.m.
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og fi nanskostnader
Annen renteinnteL<t

Annen rentekostnad
Resultat av finansposter

Resultat
Ordinært resultat

Nofe 2009 2008

I 080 167

I 080 1q7

I l4 101

2387?6
352837

466 839
6,2t4

473 053

49 063
785 0r8

., ._834 081

-361 028 ?n 3n

686 7t3
590

713

-364 40!.
-360 401

728 043
728043

Arsunderskudd

Overføringer
Avsatt til annen egenkapiøl
Sum overføringer

-360 40r 728043

, 728043

. 728443
-360 401

-360 401
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Balanse
Nordbyhagen Vel

Eiendeler

0mløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Note 2009 2008

s6 546

I
56 546

3729r0

r34 338
10 000

..429 456

..144 338

744 533

888 871

, 429 456. 888871

Egenkapital og gield

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

367 642 728043
36:7 642 728 043

.. 367 642 728 043

Kortsiktig gield
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gield 5
Sum kortsiktig gield

Sum gield

Sum egenkapital og gield

46 886
14 928
61 814

3 003

. ts7 825
160 828

61 814 160 828

429 456 888 871
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ffc*er iii regnskapei

Note I

Regaskapspriasippw
Ern'dreg€l far vurderirg og Hassills*riag av eisdds og gidd
Eisrdeler bestrut til vaig eie sll€r bruk er Hassifisert scor mleggsunidls- Årdte eiendeter €r
Hassifise* sou aæIøpsæider- Faråinger soua skal titbak*betales innen et å er uærsett Hassifisert
sour culøpsæidls. VedHassifisering av lcortsikrig og lurgsil*ig gield er analcge lcritaier legt tit
gru$r!_

Anl*ggsu*idler v$rderes til anskd*lseskost, mæ nedslcrives til virkelig vedi rfuverdif,'allet
forveates ikke åvære fcrbigåen&. Aaleggs,mider med begrenset skoroneisk lesetid åvskrives
plarmessig.
OulsPsil{idervur&ss til lmreste sr a*slcaffetseskost og virkelig verdi- Kortsilrig gjeld
balanseføres til nouinelt mdtatt belnp på etableri*gstidspunkt*- Ko*siktig gjetd oFpsluives til
$itkelig verdi som følge av reuteen&ing-
Enkelte poster er vurfut etter an&e regler og redegjcres for nedsrfor.

Fcrdringw
Knsddor&itrg€f, og aa&e for&inger oppføres til p-ålyfude efrerfraåag fsr avs€tning til forveatet
try. Avsetning til tap gieres på grunnlag *o ea indvi&ell vurfuing av de ffkdte fcr&ingæe- I
tillegg gyares #tfc'r ørrrig* knndd*r&inger en uspesifisert avsetning for å&l*e antatt try.

lfotel Løauskostnader

LsEnskostnader r0{}9 2008
Go&gjøelse til styret
Arbeidsgiveravgift

43 000 1s0000
6 063 t4 101

$up

Styregodtgjørel seo gjel d€r 5 rn edlæmef, al' styret_

Rerisor

Det er i 2009 utbetalt lcr. 1? 500,- i hcnorar til re!-isar_

49 063 tI4 tOI



trtotc3 Ihiftdrosbads

Se siørste &ifs&osts&e er:

Inakiqp av shilt ogfætsperrere er- ?80 3?3,-

Asfdtaing ogfætsrfuper lx, t41 898.-

Soøyddiag og stsøiag ls- 153 594,-

Note{ Bankinsdrudd

Bækinndcu# kr. 373 9lS,'erfcie mider-

tr$oteS K*rtsiknig Eidd

Koatsihg gj€ldb*stfo ansebingwfor sfrsm som gielder 2009k. 14 g?8"-



Punkt 5.

Forslag til oppgaver for det kommende styret

1. Fullføre overtakelsen av fellesarealene fra utbygger.
2. Utarbeide beplantningsplan, opparbeide og drifte grøntområdene.
3. Utarbeide plan og kostnadsoversikt for lekeplassene. Inngå avtale for

sikkerhetssjekk av eksisterende lekeapparater.
4. Fortsette prosessen med opprettelsen av NordbyløkkaVel og utviklingen

av grendelekeplassen.
5. Avklare forhold som knytter seg tiltilrettelegging for rednings- og

slokkemannskaper.
6. Fullføre arbeidet med system og rutiner for FDV (forvaltning, drift og

ved likehold ) av infrastru kturen på feltet (veier, overva n nssysteme r,
gatelysnett etc.)

7. Ytterligere effektivisere regnskapsførsel og fakturering av kontingent
8. Trygg skolevei
9. Sosiale arrangementer
l0.Videreutvikling og drift av nettsiden

Punkt 6.

Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2009

Styret foreslår at honoraret opprettholdes som for 2008, det vil si kr 50.000 (eks.
arbeidsgiveravgift). Styret foresfår videre at styreleders andel av godtgjørelsen
halveres og dermed settes til kr 7.500 ettersom styreleder ikke har deltatt aktivt etter
nyttår.



Forslag til Budsjett

Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010
UTGIFTER

Adn. Regnskapsfører kr 25 000 kr 43 486 kr 40 000
Revi sor kr 13 000 kr 17 500 kr 17 500
Styrehonorar (inkl. arb. siv. avs. ) kr 57 000 kr 49 063 kr 000
Medlemsskap i Norges Velforbund kr 4 000 kr 2 834 kr
Adninistras ion kr 5 000 kr 6 980 kr 7 500
Forsikrine kr kr kr 5 000
Avskrinins av kontineent kr KT 2l 783 kr 10 000

kr 104 000 kr 141 646 kr 137 000

ing/strøi kr 153 594 kr 115 000
kr 120 000 kr 153 594 kr

Vei
Grønt
Lek

Konsulenloppdras (inkl FDV dok) kr 62 000 kr ct 68B kr 10 000
Iuridisk bistand kr 65 000 kr 15 658 kr
FDV veibaner/skuider/grøftlgatelvs kr 50 000 kr 4A 275

Dr i lt veibaner/skulder/erøftlkummer kr 10 000
Drift gatelys kr 75 000

rartsreduserende tiltak kr 360 000 kr 422 220 kr
rift grøntarealer kr kr 50 000

)rift lekeolasser kr kr I 000 kr 10 000
Plan for opparbeidelse av grøntarealer og
lekeolasser kr kr 50 000
Grendel ekeplass kr kr

kr 537 000 kr 538 841 kr 205 000
FDV = Forva I tni ne,/Dri ftl/edl i kehol d

STJIT UTGIFTER kr 761 000 kr 834 081 45? 000

INNTEKTER

Vanlig kontingent kr 408 000 kr 402 839 kr 502 500
Innskudd ved overtagelse kr kr 64 000 kr 4 000
Støtte kr 5 000 kr 6 214 kr
Nette finansposter (renter etc.) kr kr 627 kr 500

kr 413 000 kr 473 680 kr 507 000

St]U INNTE(TER kr 413 000 kr 473 680 kr 507 000

RESULTAT

Tall i parantes er underskudd som belastes egenkapitalen

KOI{TINGENT 2O1O I HDNHOTD TIL



Punkt 8.

Innmelde saker fra bdboere

Alle beboere fikk den utlevert varsling om årsmøte inkl. oppfordring og frist for å
melde inn saker. Styret har mottatt følgende to saker :

Hundehold / båndtuang, fra Christina Schou 01.04.2010:

Båndtvang på hunder på fellesarealer hele året. Det oppleves ofte at hunder
luftes løse på fellesarealene og etterlater seg etterlatenskaper. Dette er både
til sienanse for beboere i velfareningen og mange er redde for hunder og
opplever dette skremmende. Evt. med straffereaksjoner ved gjentatte ganger.

Styrets innstilling :

Styret anbefaler å ikke innføre egne regler for Nordbyhagen, men at de til
enhver tid gjeldende regler i komrnunen skal overholdes.
Sanksjonsmulighetene vil uansett være svært begrensete. Hundeeiere
oppfordres tilå holde hunden i bånd inne blant boligene.

Behov for bom på stikkvei mellom Rugdevegen og StallkrokenÆravalleen, fra
Christina Schou 01.04.201 0:

Seffe opp en fysisk hinding på gang-og sykkelveifra Læringsverksted
bamehage slik at det ikke er mulig med gjennomtrafikk til Travallene.

Styrets innstilling :

Det har vist seg at det er en del kjøring på denne stikkveien og det kan være
behov for en sperre. Styret har mottatt andre henvendelser om samme
problem tidligere.

Selve stikkveien ligger ikke inne på velforeningens område så en eventuell
bom må settes inntil vår gangvei

Dette er også et kostnadsspørsmå|, en bom vil koste ca kr. 15.000. Styret lar
det være opp til generalforsamlingen å avgjøre om denne investeringen skal
gjøres (vil bli et tillegg på budsjettet).



Valg av styremedlemmer

Med referanse tilvedtektenes $4, ska/ styret besfå av 2-7 medlemmer med inntil like
mange varamedlemmer, som velges av årsmøtet blant Velforeningens deltakere for
ett år av gangen. Styreleder skalvelges direkte av årsmøtet.

For å sikre kontinuitet i styret er det ønskelig at nye styremedlemmer minst har et 2-
års perspektiv for sin styreplass, mens det er tilstrekkelig at sittende styremedlemmer
som stiller til gjenvalg har et 1-års perspektiv.

Stvret bes,tår idaq ay 7 stvremedfemmer:
r Hanne Strømmeli (Pettersen), (Hesteskoen) Styreleder - Trer ut av styret.
r Sissel Naalsund,(Hovsvingen) Styremedlem - Trer ut av styret.
r Tomas Tømmerås,(Hesteløkka) styremedlem - stiller til gjenvarg.
. Bent Jørgensen,(Hestehagen) Styremedlem - Stiller tit gjenvalg.
o Kenneth L. Torsvik,(Hesteskoen) Styremedlem - Stiller til gjenvalg.
. Ann-Kristin Enderud,(Oppløpssiden) Styremedlem - Stiller til valg som vara.o Hanne Prestaasen, (Travalleen) Styremedlem - Stiller til valg som vara.

Stvret har itillegs 4 varam.gdlemmer:
. Tore Eriksen, (Oppløpssiden) - Trer ut av styret,
o Tove Marie Volden, (Hovsvingen) - Trer ut av styret.
r Beate Hjeltnes, (Hestehagen) - Trer ut av styret.
. Jorunn Fanja Hagen (Travalleen) - Stiller til valg som styremedlem

Arsmøtet velger styrets leder samt nye medlemmer fra gater som ønskes
representert. Valgkomiteen har jobbet med å identifisere kandidater for det nye
styret, men også beboere som ikke har vært i kontakt med valgkomiteen kan stille til
valg, Styret oppfordrer derfor at andre aktuelle kandidater som ønsker å bidra inn i
styret om å ta kontakt eller melde sin interesse på årsmøtet.

Alfe gater bør representeres i styret:
1. Tyrivegen
2. Hesteskoen
3. Travbanevegen
4. Oppløpssiden
5. Hestehagen
6. Stallkroken
7. Travalleen
8. Hovsvingen
L Hesteløkka


