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Referat fra Styremøte 
i 

Nordbyhagen Velforening 
 
 

Dato:   9.oktober 2014 
Tid:   kl.: 19:30 
Sted:   Helene Ingand, Tyrivegen 
 
Til stede: Kristian Hannestad (leder), Hanne Prestaasen (styremedlem), Marie Lauritzen 

(styremedlem), Helene Ingand (styremedlem), Mathias Hedengård-Rake 
(styremedlem) 

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

Hanne Strømmeli (vara) 
    
Neste møte    
Tid: kl :19:30 
Sted:    Helene,Tyrivegen 
 
 
1. Referent til møtet 

Helene Ingand 
 

2. Gjennomgang og signering av referat fra forrige styremøte 
Ingen kommentarer til referatet 

 
3. Attestasjon av faktura 

KLM Miljø AS (Kumsuging), Fakturanr 46776, kr 79.482,- 
Aktiv Areal, Fakturanr 102229, kr 3.597,50 
Conecto, Fakturanr 221135, kr 106.47 
Storen AS, Fakturanr 3489, kr 3.438 
 

 
4. Saldo på konto 

Saldo på konto per 01.10.14: kr 1.213.681,90 
 
5. Økonomi / regnskap / lister/kontingenter 
• Purringer skal sendes ut 

 
6. Diverse 
 
Huskestativ Hesteskoen 
• Bestilles av Hanne Strømmeli 
 
Postkassestativ 
• Postkassestativene er kommet på plass. Til våren kan de enkelte veiene vurdere om de vil 

endre til ett annet stativ, og eventuelt vurdere om stativet skal flyttes. Obs! Endring av sted kan 
skje kun etter avtale med styret, siden styret kjenner til hvor det er strømkabler i bakken og hvor 
det kan graves. Hver husstand skal betale for stativ og jobben som Rødningby utførte. Styret 
avventer mest sannsynlig faktureringen av stativene til våren slik at det kan gjøres samtidig med 
års fakturaen. 

Grendeplassprosjekt 
• Det er ikke noe nytt siden sist. Prosjektet tas tilbake i styret siden oppslutning blant beboerne er 

lav. 
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Veiprosjekt 
• Kommunen har lovet oss å måle fart i Travbanevegen. Når og hvor dette blir vet vi ikke. 
 
Gravetillatelse Get 
• Get har satt opp bokser på området og Styret vil ta kontakt for å forhøre seg om opprydning, 

samt etterspørre oversiktskart over hvor de har lagt kabler. 
 
Julegrantenning 
• Vi ønsker fortsatt å ha julegrantenning mandag 1.desember utenfor Dyreklinikken.  
 
Tagging 
• Det har vært tagging flere steder, spesielt i Travalleen, og dette blir politianmeldt av deres styre. 

Det må sjekkes hvordan dette kan fjernes. Det blir lagt ut melding på Facebook og vi håper noen 
melder fra om hvem som bedriver hærverk.  

 
Bytte av deler på bommene 
• Refleks skal byttes på bommene. Det er møte med leverandør til uken. Forhåpentligvis kan 

byttingen utføres av beboere slik at kostnaden blir lavere. 
 
 
Nordbyhagen Velforening   Jessheim, ___________________ 
 
 
 
___________________ ____________________  ____________________ 
Kristian Hannestad  Rune Stangeland   Helene Ingand 
Styrets leder   Styremedlem    Styremedlem 
 
  
____________________ ____________________  ____________________  
Antero Wallinus-Rinne Mathias Hedengård-Rake  Hanne Prestaasen  
Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem  
 
 
____________________ ____________________ 
Marie Lauritzen  Hanne Strømmeli   
Styremedlem   Varamedlem  


