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Referat fra Styremøte 
i 

Nordbyhagen Velforening 
 
 

Dato:   22.august 2013 
Tid:   kl.: 19:30 
Sted:   Helene Ingand, Tyrivegen 
 
Til stede: Kristian Hannestad (leder), Antero Wallinus-Rinne (styremedlem), Hanne Prestaasen 

(vara), Birger Nygård (styremedlem), Helene Ingand (styremedlem), Mathias 
Hedengård-Rake (styremedlem), Eirik Saman Kyrkjeeide (styremedlem) 
Tone Rudshaug (vara) 

Ikke til stede: Jon Øvstetun (vara) 
 

Neste møte: 10.september   
Tid: 19:30 
Sted:    Kristian Hannestad, Hovsvingen 15 
 
 
1. Referent til møtet 

Helene Ingand 
 

2. Gjennomgang og signering av referat fra forrige styremøte 
Ingen kommentarer til referatet. 

 
 
3. Attestasjon av faktura 
 

• Storen, kundenr 10064, kr 16.276,- 
• Storen, kundenr 10064, kr 163,- 
• Hafslund strøm, kr 3 284,50,- 
• Rødningsby, vedlegg nr 2013030 kr 26 693,75,-  
• Totalinkasso, ref 397, 18 026,89,- 
• Utlegg Hanne gjødsel & søppelposer 964,- 

 
4. Saldo på konto 

Saldo på konto per 22.august 921.000,- kr. 
 
5. Økonomi / regnskap / lister/kontingenter 
• Styreleder informerer om at inkassovarsel for er sendt ut for ubetalte kontingenter fra 2012, hvor 

beboer fortsatt er bosatt i Velforeningen. 31 beboer har mottatt varsel. Det er også ca 25 stk 
krav hvor beboere har flyttet. Mathias og Birger har søkt opp adressen på disse slik at vi kan 
sende krav til disse. Mange har betalt kontingenten for 2013, som ble sendt i juni. Det er ikke talt 
opp endelig ennå. Men det var ganske få returer så virker som adresseregisteret har vært 
ganske ok.  

• Kristian samler bilag og søker om momsrefundering innen 1.september 
• Hanne minner om at det skal stå i underkant av 100.000 kr hos Romerike Sentrum som er 

øremerket grendeplassen. Vi ønsker å undersøke muligheten til å få overført dette til en 
øremerket konto hos Velforeningen. 

 
6. Fordeling av oppgaver nytt styre 
• Websiden skal oppdateres. Rune, Eirik og Mathias har kompetanse på dette og skal se 

nærmere på forslag til nytt design og teknisk løsning.  
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• Eirik tar ansvar for å komme til enighet ang plassering av nytt lekeapparat i Hesteskoen. 
Spør beboere og foretar avstemning om plassering av lekeplassen. Eirik kontakter også 
beboer som har satt opp lekestativ mellom husrekkene slik at denne blir fjernet umiddelbart. 

 
• Kristian sjekker mulighetene for å endret navnet fra ‘Nordbyhagen Velforening’ til 

‘Nordbyhagen Vel’.   
 

• Helene tar på seg og lede en gruppe som skal se nærmere på og jobbe for å øke  
trafikksikkerheten for nabolaget vårt. 
• Helene tar initiativ til møte; Hanne, Tone, Mathias blir med på dette. Også prøve å få 

med Rødningsby på en befaring. 
• Hanne og Kristina må sende mailkorrespondansen med kommunen og omkringliggende 

vel til Helene for å se hvor i prosessen styret er 
• Helene og Mathias tar oppgaven med å sende inn brev til kommunen med forslag om 

trafikksikrende tiltak 
 

• Helene og Hanne tar ansvar for å se nærmere på hva man kan gjøre med  
Grendeplassen 
• Hanne og Kristina sender mailkorrespondansen med kommunen og omkringliggende vel 

til Helene for å se hvor i prosessen styret er 
• Få med ønsker fra barna 
• Det er ønskelig med en sykkelcross bane i skogen mellom fotballbanen og 

Læringsverkstedet (utenfor Stallkroken), fotballbane og ishockeybane på vinteren (vann 
sprøytes på gress) 

• Stativ til å trening, slik enkelte lekeplasser har 
• Må vi søke disp fra kommunen? 
• Søke midler 
• Styret skal ha innestående ca 100.000,- fra før hos Romerike sentrum + 30.000,- fra 

årets budsjett 
• Dugnad for å få gjort noe på området 
• Noe av hensikten er også at større barn skal ha ett aktivitetstilbud i nærmiljøet, ønsket er 

en fotball bane som kan gjøres om til ishockey/skøyte bane på vinteren 
• Nedsette en gruppe fra området 

  
Inkomne mail (Birger) 

• Fartsdump utenfor Hesteløkka 1 utgår. Hanne sjekker med entreprenør av eksisterende 
fartsdumper om de kan gjøres større.  

• I stedet settes det opp speil i rundkjøringen.Hanne sjekker opp pris og leverandør. 
 
     Innlegg 

Mange biler på Grendeplassen, ved stallkroken, står i gangveien.  
• Stallkroken inkluderer grøftekanten i bøt leggingstjenesten fordi det tar av turstien og de 

som står parkert mot blokkene kommer ikke ut fra egen parkeringsplass. 
• Det vurderes å settes opp noen parkeringsplasser mot betaling  
• Tone sjekker opp ifht leverandør på området 
• Det er mulig å benytte parkeringsplasser utenfor Nordbyhagen barnehagen i tidsrommet 

18.00-06.30 på hverdager, og i helger (det er ikke lov til å stå utenfor dyreklinikken) 
• Travalleen bør ha oppslag på engelsk for å nå alle beboere, Tone tar dette med Jon 

 
7. Diverse 

• Det er plassert private trampoliner på gressplenen utenfor Stallkroken. På grunn av støy er 
det kommet klager. Trampolinene bes fjernet umiddelbart da det medfører ansvar for vellet 
om noen skulle komme til skade på trampolinen. Tone tar saken med de involverte 
beboerne. 
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• Det blir høstdugnad 21.september kl 13.00-15.00 hvor det skal legges ny bark ved trærne og 
ny duk enkelte steder + fjerne staur på epletrær. Styret oppfordrer beboere som bor der det 
er plantet, til å delta på dugnaden (dersom regn flyttes dugnaden til søndag). Benker skal 
også beises, men det kan flyttes til vårdugnaden. 

 
 
Nordbyhagen Velforening   Jessheim, ___________________ 
 
 
 
___________________ ____________________  ____________________ 
Kristian Hannestad  Rune Stangeland   Helene Ingand 
Styrets leder   Styremedlem    Styremedlem 
 
 
___________________ ____________________  ____________________ 
Birger Nygård   Antero Wallinus-Rinne  Mathias Hedengård-Rake  
Styremedlem   Styremedlem    Varamedlem    
 
 
___________________ ____________________  ____________________ 
Eirik Saman Kyrkjeeide Hanne Prestaasen              Tone Rudshaug 
Styremedlem   Varamedlem    Varamedlem    
 
 
___________________  
Jon Øvstetun     
Varamedlem    
 


