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N O T A T R E F E R A T  

 
Møte mellom Nordbyhagen Velforening og UBKS 

 

Dato:  Onsdag 24 oktober 2007 i Oppløpssiden 21 

Tid:  Kl.: 17:00 – 19:30 

Tilstede:  Marius Falster (UBKS), Hanne Pettersen, Tore Eriksen, Christina 

Schou og Hanne Prestaasen 

 

 

1. Navn og adresse på alle eiere av enheter til utfakturering av kontingent 
 Mottatt skriftlig oversikt over B2 og B3. Falster sender oversiktene 

elektronisk. Vi samarbeider med å komplettere listene. 

 

2. Snørydding. Hvem har ansvar for hva? 
 Velforeningen tar seg av alle veier med unntak av Hesteløkka (B4) som 

UBKS tar og Travbaneveien som blir kommunal, evt en deling mellom 

UBKS og Velforeningen. UBKS sørger for avklaring før vintersesongen. 

 

3. Når forventer utbygger ferdigstillelse av området. Alle enheter 
overlevert og innflyttet samt utomhus arealer ferdigstilt. 

 Innen utgangen av 2008. 

 

4. Når vil overtagelse til velforeningen starte? 
 Fortløpende. Begynner med Oppløpssiden og Hestehagen onsdag 7 nov kl 

12:00. 

 

5. Veistandard: veibredde/veiskulder/grøfter – veldig forskjellig utført 

rundt på området.(Detaljert liste kan leveres om ønskelig) 

 UBKS opplyser at veiene skal være 7 meter inkl grøft (4 meter vei og 

1,5 meter grøft på hver side).Detaljerte oversikter på de 

forskjellige veiene utarbeides fra Velforeningen og oversendes UBKS 

så snart som mulig. 

 

6. Fartsreduserende tiltak? Stort behov for fartshumper / bommer. Dette bør 
ikke forsinkes av at veier ikke er overlevert Vel’et ennå. Hvordan 

løser vi dette? 

 Velforeningen lager en oversikt over hva som bør gjøres, og UBKS 

vurderer dette. Tilbakemelding avventes. 

 

7. Kart over kummer, sluk, stakekummer, brannkummer, pumpestasjon, 
overflatevannskummer/synkekummer osv.. 

 Vann og kloakknettet er Ullensaker Kommunes ansvar. Omfattende kart 

over dette kan fåes ved å henvende seg til kommunen.  
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Overflatevann/synkekummer tas samtidig med befaring/overtagelse av 

veier. 

 

8. Oversikt over underleverandører på utomhus arbeider 
 Knapkøyen  

 

9. Oppdatert utomhus plan med alle hus/leiligheter, areal på fellesarealer 
og veier/gangveier. 

 Kart overlevert fra UBKS. Oppdaterte kart er også å finne på 

Ullensaker Kommunes nettside. 

 

10.Skiltplan (gatenavn/gangvei/blindvei etc..)  

 Oversikt over vegnavn er mottatt. UBKS kommer tilbake til øvrig 

skiltplan. 

 

11.Plan på vei/gangbelysning med leverandøroversikt. Flere steder har hatt 

lyktestolper i lang tid men ikke lys. Bebodde gater er også uten lys – 

ikke bra nå i høstmørket! 

 UBKS har bestilt arbeidet av Hafslund og vil bli gjort fortløpende.  

Kontaktperson i Hafslund: Roy Vidar Hermansen. 

 

12.Standard på lekeplasser. Apparater/underlag/tilgjengelighet. 

 UBKS vil se på dette. Velforeningen påpekte ørkenlandskap på de 

områdene som er opparbeidet og forventer gress der det er naturlig. 

 

13.Fargekoder til hus/leiligheter på alle felt. 

 For noen områder er dette mottatt fra UBKS til Velforeningen. Øvrige 

områder må det opparbeides nye. 

 

14.Når er planen at brakkerigg skal fjernes?  

 Innen utgangen av 2008. 

 

15.Hva kommer etter brakkeriggen. Er det mulighet for et grendehus/lokale i 

denne bygningsmassen? 

 2 leilighetsbygg av 4 enheter som i Hesteskoen/Oppløssiden samt et 

allmennyttig bygg på 100m
2
 som ikke er definert. UBKS stiller seg 

positiv til grendehus for velforeningen og UBKS vil komme tilbake til 

dette. 

 

16.Brakkerigg er sjenerende for naboer. Det er mye søppel som flyter der– 

må følges opp fra UBKS så fort som overhode mulig. 

 UBKS er i stadig dialog om temaet. 
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17.Isolering av hus. Geotekniske undersøkelser er gjort på området av 

utbygger. Disse er bakgrunn for ikke å isolere rundt husene i de første 

byggetrinnene. Det isoleres nå med Glava/Isola på siste byggetrinn. 

Hadde det vært mulig å få se disse geotekniske bevisene ? 

 Dokumentasjon er mottatt fra UBKS. 

 

 

For øvrig utarbeider UBKS avtale om overtagelse av domenet 

www.nordbyhagen.no 

  

 


