R E F E R A T
Nordbyhagen Velforening
oppstartsmøte
Dato:
Tid:
Sted:
Tilstede:

Ikke tilstede:

26. september 2006
kl.: 16:30 – 18:30
Lykkebo
Tore Eriksen (styremedlem), Odd Martin Moen
(styremedlem), Christina Schou (styremedlem) og referent
Hanne Pettersen (styreleder)
Petter Mørch (styremedlem)

Velforeningens avsvarsområder:
 alle grønne fellesarealer
 alle veier (unntak: Travbanevegen som er kommunal samt Hesteskoen som er
privat og drevet av Hesteskoen Boligsameie)
Følgende momenter ble nevnt som
styret:

saker til videre behandling av

1. Endringsmelding på styrets sammensetning til Brønnøysund registrene.
Ansvar: HP
2. Snørydding/vårfeiing; ta kontakt med snørydder for befaring og avtale
inngåelse. Alle må dessuten informeres om hauging av snø på egen grunn!!
Ansvar: HP
3. Utomhusplan over alle fellesarealer og veier som ligger under
velforeningen; kontakt arkitekt for revidert plan.
Ansvar: TE
4. Dyreklinikken; kontaktes pr brev for å informere om vår misnøye med
etterlatenskaper fra dyr til klinikken. Vi oppfordrer til godt synlig
søppelstativ med tilhørende sorte poser til avføring. Grøntarealet ved
deres parkeringsplass bes også satt i stand med gress og vedlikehold.
Henstille til mer tilrettelagte forhold med såpass nærhet til barnehage
og boområde med spesielt mange småbarnsfamilier.
Ansvar: OMM
5. Kontakte Ullensaker Kommune for drift og orienteringsmøte vedrørende ny
grendelekeplass samt oppføring av flere nye fartsdumper i forlengelse av
Travbanevegen samt merking av eksisterende.
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Ansvar: HP
6. Kummer og sluk for overflatevann; kontakte KLM Miljø for befaring og evt
avtale på vedlikehold av disse.
7. Grøntarealer: se på arealer og innhente pris på vedlikeholdsavtale for
klipping og gjødsling.
8. Dugnader; innkalle til dugnad på våren for å rydde
fellesarealer/lekeplasser, rake grøntarealer og evt annet arbeid av
felles interesse.
9. Katter; oppfordre alle til ID-merking og kastrering da dette er et
økende problem med tissing på vogner og ved samt høylytt mjauing
spesielt i løpetidperioden i februar.
Kanskje kan Dyreklinikken hjelpe oss med info rundt dette og oppgi pris
til alle i velforeningen..??
10.Nettside; opparbeide eget domene hvor alle har tilgang til informasjon
om velforeningen og hva som rører seg i den.
11.Grendelekeplass
12.Henstilling om lav fart på våre små veier. Tiltak er skilting evt
fartsdumper. Oppføring av sluse ved overgang fra vei til gangvei.
13.Disposisjon av konto
14.Fordelingsnøkkel til kontingent
15.Kontingent?
16.Styrets medlemmer setter seg inn i vedtekter for velforeningen.
17.Neste møte tirsdag 17. oktober 2006 kl 19:00 på Gartneriet Cafè på
Jessheim.
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Nordbyhagen Velforening
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Styrets leder

________________
Tore Eriksen
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