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Referat fra Styremøte 
i 

Nordbyhagen Velforening 
 
 

Dato:   03.november 2015 
Tid:   kl.: 19:30 
Sted:   Helene Ingand 
 
Til stede: Kristian Hannestad (leder), Hanne Prestaasen (styremedlem), Helene Ingand 

(styremedlem), Torleif Sjølie (styremedlem), Terje Moe (styremedlem), Marie 
Lauritzen (styremedlem) 

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

(styremedlem) 
 
Neste møte  8.desember 
Tid: kl:19:30 
Sted:    Jessheim 
 
 
1. Referent til møtet 

Helene Ingand 
 

2. Gjennomgang og signering av referat fra forrige styremøte 
Ok 

 
3. Attestasjon av faktura 

Hafslund, Fakturanr 27599689 kr 6.107,88,- 
Hafslund, Fakturanr 27589050 kr 5.073,44,- 
 

4. Saldo på konto 
Saldo på konto per 03.11.15 kr 1.302.194,46,- 

 
5. Økonomi / regnskap / lister/ kontingenter 

Det er kommet noen faktura i retur som vi kan fordele mellom oss ifht å ta kontakt med beboere 
Det ble ikke søkt momsrefusjon i år. Dette må gjøres neste år før 1.september 
 

6. Diverse 
Huskestativ i Hesteskoen 
• Det er laget skriv til beboere i eneboligene hvor det bes om tilbakemelding på om huskestativet 

skal opp. Det er kun kommet 3 positive svar. Vi har bedt om minimum 5 svar. Hanne legger det 
ut på Facebook 

 
Parkeringsplassen ved Stallkroken 
• Skiltene ved parkeringen bak barnehagen er borte. Kan det være Get har tatt det ned eller er 

det tatt ned av styret i Stallkroken 
 
Lekestativ på området 
• Punktene fra rapporten håndteres. To må bytte gummihåndtak og flere må merkes med 

leverandør. Ved sklie bør underlaget skiftes. Hanne kontakter Hags  
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Lyspærer 
• Det er èn pære som må byttes. Hanne legger ut melding på Facebook om å ta kontakt hvis noen 

skal byttes  
 
Velkomstskilt (Rune og Helene) 
• Rune har laget et par forslag som ble vurdert. Rune ser på innspillene til neste gang 
 
Bomutskifting (Terje) 
• Bom mellom Oppløpssiden og Hestehagen (mot Hesteskoen) skiftes i høst 
 
Gangvei skilt (Terje) 
• Gangvei skilt må bestilles til Hesteskoen til Tyrivegen og Travbanevegen. Terje sjekker pris. 

 
Veiene (Helene/Hanne) 
• Helene sendte mail i juni og etterspurte fartsmåling av Travbanevegen. Kommunen har nå svart, 

men vet ikke når målingen skjer. De avventer svar fra Statens Vegvesen 
  
Grendeplassprosjekt (Hanne/Helene) 
• Kommunen har tatt saken med i budsjettforhandlinger og vi avventer svar. Hvor mye vi eventuelt 

får, vet vi ennå ikke. Vi skal ta bilder av ulike lekeplasser i nærheten for å få ideer til plassen. 
Styret ønsker å komme i gang med egne avsatte midler fra årets budsjett og begynne arbeidet 
med å snu fotballbanen. Hanne tar kontakt med de som lager akebakken og spør om de kan 
grave opp vannkrana i bakken slik at det kan forsøkes å lage skøytebane i vinter. 

 
Jord til akebakke (Hanne/Kristian) 
• Det må sjekkes for stein, som må fjernes fra jorda. Hanne skal i møte med eier av tomta for å 

avklare bruk.   
 
Private veier i vellet (Thorleif) 
• Thorleif lager brev som han sender til Kommunen. Han vil be om tilbakemelding på eventuelt 

hva som må utbedres for at de skal ta over veiene 
 
Tenning av julegran mandag 30.november kl 18.00 
• Det blir tenning av julegran med korpsspilling som i fjor. Korps, tre og julelys skal Hanne ordne. 

Helene kjøper inn kopper, pepperkaker og gløgg. Kristian tar med lampe og skjøteledning. 
Hanne og Kristian tar med bord. Helene lager gløgg og saft. Hanne kjøper gløggbeholder og 
setter opp skilt utenfor Dyreklinikken  

 
Henvendelser 
• En henvendelse om at noen fra området om å låne benkene. Det er innvilget. 
• Få tak i pris på å ordne kummene ved Oppløpssiden, slik at problemet med oversvømmelse blir 

borte. Thorleif tar kontakt med Vann - og Avløpsetaten hos Kommunen for å se på mulig løsning 
om å koble seg på overvannsledningen til Kommunen.  

 
 
Møter neste år 
 
 
Nordbyhagen Velforening   Jessheim, ___________________ 
 
 
___________________ ____________________  ____________________ 
Kristian Hannestad  Rune Stangeland   Helene Ingand 
Styrets leder   Styremedlem    Styremedlem 
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____________________ ___________________  ____________________  
Antero Wallinus-Rinne Terje Moe    Hanne Prestaasen  
Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem  
 
 
____________________ ____________________  ____________________ 
Marie Lauritzen  Sunyi Sørstrønen   Thorleif Sjølie  
Styremedlem   Varamedlem    Styremedlem 
 
 
 


