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Referat fra Styremøte 
i 

Nordbyhagen Velforening 
 
 

Dato:   8.desember 2015 
Tid:   kl.: 19:30 
Sted:   Bowlers 
 
Til stede: Hanne Prestaasen (styremedlem), Helene Ingand (styremedlem), Torleif 

Sjølie (styremedlem), Terje Moe (styremedlem), Antero Wallinus-Rinne 
(styremedlem) 

 
 
Ikke til stede:  Kristian Hannestad (leder), Marie Lauritzen (styremedlem), Rune Stangeland 

(styremedlem) 
 
 
Neste møte  12.januar 
Tid: kl:19:30 
Sted:    Kristian Hannestad 
 
 
1. Referent til møtet 

Hanne Prestaasen 
 

2. Gjennomgang og signering av referat fra forrige styremøte 
Ok 

 
3. Attestasjon av faktura 

 
4. Saldo på konto 

Saldo på konto per 08.12.15 kr 1.281.385 
 
5. Økonomi / regnskap / lister/ kontingenter 

Marie/Kristian. separat konto for vei, må være ok før årsmøtet.  
 
Velkomstskilt (Rune og Helene) 
• Det redigeres på forslaget. Rune sender nytt forslag til Helene og tar med til neste møte 
 
Bomutskifting  
• Bom mellom Oppløpssiden og Hestehagen (mot Hesteskoen) skiftes.  
Prøvebommene er bestilt. Avventer leveringsdato fra Terje. 
 
 
Gangvei skilt 
• Skilt må bestilles og noen må spørre Kommunen om de kan sette det opp 

 
Veiene (Helene/Hanne) 
• Det er kommet svar fra Kommunen om at det tar tid med måling. Vi må hente opp brevet som vi 

mottok fra Kommunen i fjor der fartsmåling ble lovet 
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Grendeplassprosjekt (Hanne/Helene) 
• Kommunen har tatt saken med i budsjettforhandlinger og vi avventer svar. Hvor mye vi eventuelt 

får, vet vi ennå ikke. Styret ønsker å komme i gang med egne avsatte midler fra årets budsjett 
og begynne arbeidet med å snu fotballbanen.  

 
 
Private veier - mulighet for overføring til kommunen (Thorleif) 
Thorleif har fått svar på brevet hvor de viser til reguleringsplanen fra 2000. De vil selvsagt ikke ta 
over. Vi klager, slik at det kan behandles i Hovedutvalget. 
 
 
Tenning av julegran mandag 30.november kl 18.00 
• Det kom ca 90 voksne og barn. Lys er fikset.  
 
Dyreklinikk område 
• Vi etterlyser nabovarsel for bygging/endring av Dyreklinikk til boliger. Thorleif spør kommunen. 

Eier er Kim Sjølie (Rustad Byggteam) 
 
Huskestativ Hesteskoen. 
• Thorleif har fått 5 svar - 2 for, 2 mot og en usikker. Vi ble enige om at han lager et skriv til hvor 

han informerer om dette og gir frist til 31/12 for flere svar. Deretter fryser vi prosjektet i 2 år 
dersom det ikke er flertall for å få opp huskestativet og om det ikke er enighet om hvor 
huskestativet skal stå 

 
Elskap/ Canal Digital 
• Vi har blitt forespurt av Canal Digital om de kan få koble seg til en av våre strømbokser bak 

Travalleen 1. Det skal ikke medføre ekstra kostnader, de vil sette opp egen måler. Litt usikkerhet 
i styret. Rune har sjekket opp med bekjent som er elektriker som sier det ikke skulle være noe 
problem. Det er også innstillingen til flertallet i styret. Alternativet er at de setter opp egen boks, 
ved siden av de allerede 4 på stedet, noe vi ikke anser som et godt alternativ. Noen må ringe 
vedkommende og si ok. 

 
Flytting av strømboks utenfor Travalleen 2b. 
• Dette er en gammel sak som ennå ikke har blitt avsluttet. Boksen er plassert ut i innkjørselen og 

burde vært flyttet minst 50 cm mot 2c. Eier har hatt kontakt med antennelag og Hafslund uten 
resultater. Styret vedtok og sende brev på vegne av beboer og velet. Antero forfatter brev, 
Kristian signerer. 
 
Nettsiden 

• Alle styremedlemmer og  vara må ta en titt på www.nordbyhagen.no innen neste møte og 
komme med innspill. 
 
Samle alle velets kontakter 

• Helene lager et utkast som vi legger på Dropbox. Deretter legger alle inn de kontaktene de sitter 
på. For de som ikke er fortrolig med Dropbox- send info til Helene med kontaktpersoner 
 
Arkiv 

• Vi må få orden på arkivet. Kristian, Helene og Hanne fikser. 
 
 
Årsmøtet settes til 19. april 18:00 
• Hvem stiller til gjenvalg. Tenk på nye kandidater 
 
Årets møter 
Vi inviterer styrerne i blokksameiene , men ikke fra start. Dvs vi avholder vårt møte først slik at vi  
kan konsentrere oss om saker vi har felles med de.  
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Første tirsdagen hver mnd 
12.januar 
 
 
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  Thorleif Sjølie  
Styremedlem   Styremedlem 
 
 
 


