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Referat fra Styremøte 
i 

Nordbyhagen Velforening 
 
 

Dato:   12.oktober 2015 
Tid:   kl.: 19:30 
Sted:   Kristian Hannestad 
 
Til stede: Kristian Hannestad (leder), Hanne Prestaasen (styremedlem), Helene Ingand 

(styremedlem), Torleif Sjølie (styremedlem), Terje Moe (styremedlem), Rune 
Stangeland (styremedlem) 

 
 
Ikke til stede:  Marie Lauritzen (styremedlem), Sunnyi Sørstrønen, Antero Wallinus-Rinne 

(styremedlem), 
 
Neste møte  3.november 
Tid: kl:19:30 
Sted:    Kristian Hannestad 
 
 
1. Referent til møtet 

Helene Ingand 
 

2. Gjennomgang og signering av referat fra forrige styremøte 
Ok 

 
3. Attestasjon av faktura 

Rødningsby, Fakturanr 2015036 kr 128.137 
Storen AS, Faktura nr 3924, kr 12.019,- 
Storen AS, Faktura nr 3980, kr 706,- 
Aktiv Areal, Faktura nr 102798, kr 3597,50,- 
 

4. Saldo på konto 
Saldo på konto per 23.04.15 kr 1.285.601,21 

 
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 
Lekestativ på området 
Vi har mottatt rapport på lekestativene og eventuelle utbedringer. Noen punkter til etterretning 
 
Velkomstskilt (Rune og Helene) 
• Forslag om å benytte postkassestativ som i Tyrivegen. Rune og Helene ser på forslag til neste 

møte.  
 
Bomutskifting  
Bom mellom Oppløpssiden og Hestehagen (mot Hesteskoen) skiftes.  
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Gangvei skilt 
• Styret vurderer å sette opp gangvei skilt ved veier som leder ut i bilvei. Dette er blant annet 

veien fra Hesteskoen til Tyrivegen og Travbanevegen. Gangveien fra Hesteskoen leder ut i 
Kommunal vei. Kan Kommunen sette opp skiltene om Velforeningen kjøper inn? 
 

Veiene (Helene/Hanne) 
• Helene sendte mail i juni og etterspurte fartsmåling av Travbanevegen. Kommunen svarte ikke 

på henvendelsen. Det er purret på nytt i oktober. 
  
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.  

 
Jord til akebakke (Hanne/Kristian) 
• Det må sjekkes for stein, som må fjernes fra jorda.  
 
Private veier i vellet (Thorleif) 
 
Kabler fra GET skal fjernes (Hanne) 
• Hvis det er noen kabler i felles gangveier (orange eller grønne kabler) så gi beskjed til Hanne så 

vil hun gi beskjed til Get om å fjerne disse.  
 
Tenning av julegran mandag 30.november kl 18.00 
• Det blir igjen tenning av julegran med korpsspilling som i fjor. Korps, tre og julelys skal Hanne 

ordne. Helene kjøper inn pepperkaker og gløgg. Hanne sjekker hva som finnes av pappkrus og 
servietter.  

 
Henvendelser 
• Bråk fra Get lageret ved Grendeplassen. Dette er nå fjernet. 
• Kummen ved Oppløpssiden må tømmes for sand en gang før snøen kommer. Denne ble 

oversvømt når det var mye regn i september. Problemet kom først ved etableringen av nye 
boliger på stedet. Forslaget er å gjøre en permanent løsning for å fjerne problemet. 

 
Årets møter 
 
Første tirsdagen hver mnd 
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  
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____________________ ____________________  ____________________ 
Marie Lauritzen  Sunyi Sørstrønen   Thorleif Sjølie  
Styremedlem   Varamedlem    Styremedlem 
 
 
 


