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Referat fra Styremøte 
i 

Nordbyhagen Velforening 
 
 

Dato:   18.august 2015 
Tid:   kl.: 19:30 
Sted:   Hanne Preståsen 
 
Til stede: Kristian Hannestad (leder), Hanne Prestaasen (styremedlem), Marie Lauritzen 

(styremedlem), Torleif Sjølie (styremedlem), Terje Moen (styremedlem) 
 
 
Ikke til stede:  Rune Stangeland (styremedlem), Sunnyi Sørstrønen, Antero Wallinus-Rinne 

Helene Ingand (styremedlem) 
 
Neste møte  01.september 
Tid: kl:19:30 
Sted:    Hanne Preståsen 
 
 
1. Referent til møtet 

Kristian Hannestad 
 

2. Gjennomgang og signering av referat fra forrige styremøte 
Ok 

 
3. Attestasjon av faktura 

Ullensaker kemner, forskuddstrekk skatt lønn – 6600.00 kr 
Storen AS, fnr 3846 – 3900.00 kr 
Intrum Justitia, One.com, fnr 32175495 - 338.26 kr 
Storen AS, fnr 3873 -  7592.00 kr 
Brønnøysundregisteret, fnr 915022899 – 135.00 kr 
Connecto AS fnr 118570 – 162,50 kr 
Allkopi fnr 1221419 – 2100.00 kr 
Gausdal Landhandleri fnr 2803442 – 689.05 kr 
Gausdal Landhandleri fnr 2722413 – 995.95 kr 
Hafslund fnr 25856299 – 3084.57 kr 
Hafslund fnr 25814664 – 2653.08 kr 
 

4. Saldo på konto 
Saldo på konto per 01.08.2015 kr 667.720,61 

 
5. Økonomi / regnskap / lister/ kontingenter 

Gjennomgang ble gjort av adresselistene før ferien. Mange endringer gjort pga flyttinger. 
Faktura sendt i første halvdel av august. Litt forsinket da vi ønsket å få på plass OCR/KID konto. 
Dette er på plass nå, men vi mangler fortsatt skikkelig tilgang til nettbanken for å hente ut KID-
filene. Marie og Kristian tar kontakt med banken for å ordne dette.  
 
Ny firmaattest med de nye styremedlemmene er på plass. 
 

6. Diverse 
Huskestativ Hesteskoen (Thorleif) 
• Thorleif tar kontakt med de noen av naboene i Hesteskoen, og med et par-tre leverandører av 

lekeapparater. Tidligere leverandør har vært Haags. 
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Fornyelse av bommene i borettslaget (Terje) 
• Terje innhenter prisforslag på to stykk bommer. De vi kan få tgod pris på er av litt annen type, så 

vi ønsker å bytte ut de verste bommene og teste hvordan disse fungerer i vinter. Antageligvis 
kan vi montere disse rett på festet til de gamle bommene. Dette kan vi gjøre selv på dugnad. 

 
Velkomstskilt (Terje) 
• Utforme nye skilt. Kristian spør om Rune kan utforme skiltet. Terje har tilgang på utstyr for å 

produsere skiltene.  
 
Veiene  
• Torleif sjekker status med kommunen om det er mulig å få de til å ta over ansvaret for drift av 

veiene, brøyting osv. Styret finner det merkelig at vi betaler fulle kommunale skatter men at vårt 
nabolag ikke skal få noe igjen av dette, slik som andre på Jessheim får.  

• Torleif har sjekket med kommunen ansvaret for kummen som stadig tettes og har problem med 
overvann i Oppløpssiden. Den er vår. Trolig har den feil type kum, og bør byttes. Vi sjekker 
nærmere priser for dette. 

• En av grøftene liggende mellom veien og privat eiendom i en av villaveiene har blitt asfaltert 
igjen for å lage oppstillingsplasser til bil. Dette må sjekkes ut nærmere med tanke på drenering 
og snømåking. 

  
Grendeplassprosjekt (Hanne/Helene) 
• Det har blitt litt liv i arbeidsgruppen igjen, og det skal avholdes et møte med Staahle i kommunen 

for å se på mulighetene rundt Grendeplassen. 
 
Beising av benker på fellesområdene 
• Styremedlemmene har fått ansvar for å beise hver sine benker på fellesområdene.  
 
Årets møter: 
Første tirsdagen hver mnd 
Tirsdag 1.september  
Tirsdag 6.oktober 
Tirsdag 3.november 
Tirsdag 1.desember 
 
 
Nordbyhagen Velforening   Jessheim, ___________________ 
 
 
___________________ ____________________  ____________________ 
Kristian Hannestad  Rune Stangeland   Helene Ingand 
Styrets leder   Styremedlem    Styremedlem 
 
  
____________________ ___________________  ____________________  
Antero Wallinus-Rinne Terje Moe    Hanne Prestaasen  
Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem  
 
 
____________________ ____________________  ____________________ 
Marie Lauritzen  Sunyi Sørstrønen   Thorleif Sjølie  
Styremedlem   Varamedlem    Styremedlem 
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