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Referat fra Styremøte 
i 

Nordbyhagen Velforening 
 
 

Dato:   12.desember 2013 
Tid:   kl.: 19:30 
Sted:   Helene Ingand, Tyrivegen 
 
Til stede: Kristian Hannestad (leder), Helene Ingand (styremedlem), Rune Stangeland 

(styremedlem), Birger Nygård (styremedlem) 
 
Ikke til stede:  Jon Øvstetun (vara), Hanne Prestaasen (vara),Tone Rudshaug (vara), Mathias 

Hedengård-Rake (styremedlem), Antero Wallinus-Rinne (styremedlem) 
 
 

 
Neste møte: 14.01.2014  
Tid: 19:30 
Sted:    hos Kristian Hannestad, Hovsvingen 
 
 
1. Referent til møtet 

Helene Ingand 
 

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

 
 
3. Attestasjon av faktura 

Romerikes blad, Faktura nr 2171210, kr 1 336,16,- 
Aktiv Areal, Faktura nr 101737, kr 3 347,50,- 
IKEA FOOD, Kvitteringsnr 115669 kr 105,- 
Clas Ohlson, Kassørnr 97505, 1 506,- 
Infratek CD 170490, kr 3 847,59,- 
Lotteri og Stiftelsestilsynet (momskompensasjon utbetalt til Velforeningen) ref nr 201304637/811 
kr 26 508,-  
 

4. Saldo på konto 
Saldo på konto per 01.12.13: kr 787.820,13 

 
5. Økonomi / regnskap / lister/kontingenter 
• Purringer for 2013 giroene sendes nå ut med inkassokrav. 
• 25 fakturapurringer er kommet i retur, ukjent adresse. Skal til inkasso. Fordeles mellom oss for å 

finne nye adresser. 
 
6. Fordeling av oppgaver nytt styre 
• Websiden er nå oppdatert og lansert.   
• Det er laget ny revidert forslag til logo som det skal stemmes over på nettsiden. 
• Det er laget bildekonkurranse for å tiltrekke beboere til den nye nettsiden. 

 
Helene tar på seg og lede en gruppe som skal se nærmere på og jobbe for å øke  
trafikksikkerheten for nabolaget vårt. 
• Helene har laget brev til kommunen. Et par ting endres. Helene klargjør utskrift for 

underskriftskampanje. Må få 300 underskrifter fra beboerne for å garantere svar fra kommunen 
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innen ½ år. Styret fordeler mellom seg hvem som går hvor i området. Rugdevegen bør 
inkluderes, da de også kan være opptatt av hvordan det kjøres på veiene.  

 
Helene og Hanne tar ansvar for å se nærmere på hva man kan gjøre med  
Grendeplassen 
• Det er holdt ett møte til hvor vi ble enige om å kontakte kommunen og politikere med en gang for 

å få de med i prosjektet vårt. Roar har vært i kontakt med Ordføreren, og har avtalt at vi kan 
legge frem saken for han. I tillegg fikk vi kontaktinformasjon til andre relevante personer. Gruppa 
håper på å gå i gang med en tegning av området og en skissert plan for arbeidet så snart som 
mulig i etterkant av møtet. Gruppa trenger også å innhente riktige kart fra kommunen samt få 
med et par fra Rugdevegen, som også vil være interessert i områdets bruk og utnyttelse. 

 
Speil i rundkjøring v/Hesteløkka 
• Speilene i rundkjøringen er nå satt opp 

 
7. Innlegg 
• Kristian har mottatt kommunedelplan for Gystadmarka området. Helene låner den- skal gå på 

rundgang. Viktig å markere det vi mener kan få negative konsekvenser/påvirke vårt område. 
• Huskestativ ønskes på området mellom boligene ved Hesteskoen – der det står i dag og vil bli 

satt opp når vinteren og kulden er over. 
 

Ingen nye styrehenvedelser 
  

 
8. Diverse 
• Lys har stått på hele tiden i deler av området. Solcellebryter er nå ok. Mangler pærer i enkelte 

lyktestolper. Dette skiftes. 
• Julegranstenningen ble gjennomført med ca 35-40 personer tilstede 1.desember. Kristian møtte 

med pepperkaker. Neste år vil vi være tidligere ute med invitasjonen, samt ha med gløgg og 
kanskje noen som vil synge en sang eller to eller legge opp til allsang. Treet skal tas ned i 
midten av januar. 

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


