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Referat fra Styremøte 
i 

Nordbyhagen Velforening 
 
 

Dato:   08.september 2014 
Tid:   kl.: 20:00 
Sted:   Kristian Hannestad, Hovsvingen 
 
Til stede: Kristian Hannestad (leder), Antero Wallinus-Rinne (styremedlem),  Hanne 

Prestaasen (styremedlem), Marie Lauritzen (styremedlem), Helene Ingand 
(styremedlem), Mathias Hedengård-Rake (styremedlem) 

 
Ikke til stede:  Rune Stangeland(styremedlem), Hanne Strømmeli (vara), 
    
Neste møte:  09.10.2014   
Tid: kl :20:00 
Sted:    Helene, Tyrivegen 
 
 
1. Referent til møtet 

Kristian Hannestad 
 

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

 
3. Attestasjon av faktura 

- Hafslund, fakturanr 19921504, kr 3360,82 
- Hafslund, fakturanr 19880164, kr 2141,94 
- Ullensaker kemnerkontor: 2014/3 kr 6600,- 
- KLM miljø, fakturanr 36134, kr 16712,50 
- Storen AS, fakturanr 3368, kr 15773 

 
 
4. Saldo på konto 

Saldo på konto per 08.09.14: kr 1 207 567. 
5. Økonomi / regnskap / lister/kontingenter 
• Kontingent 2014 fakturert før sommeren. Gjenstår endelig opptelling av innbetalinger før vi kan 

sende purring. Kristian ordner. 
• Styret ser det nyttig at Marie som jobber med regnskap, bistår styreleder med banken. Vi må få 

orden på styreregistrering i Brønnøysund for å få firmaattest og ta med i banken slik at Marie 
kan gis tilgang. Marie tar ansvar for å sjekke hva som skal til for dette. 
 

6. Diverse 
 
Postkassestativ 
Blikkenslager har vært til stedet og satt opp et demostativ i Hesteskoen. Styret syntes dette så litt 
for enkelt ut med tanke på prisen. Vi vil sjekke ut et alternativ til fra kanmere.no, som var noe stilrent 
i tre, men til betraktelig lavere pris. Hanne reiser opp og sjekker nærmere. 
 
Det begynner å haste i forhold til posten, så styret vil ta videre diskusjon og avgjørelse via mail da 
dette ikke kan vente til neste styrmøte. 
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Grendeplassprosjekt 
Saken med Tufteparken skal opp i kommunen 17.september, så vi vet ikke før da om kommunen 
ønsker å gå videre med prosjektet. Ang resten av grendeplassen har arbeidsgruppen ligget i ro over 
sommeren. Hanne og Helene har planer om å sende søknad til Gjensidigestiftelsen for å søke om 
midler til videre utvikling. 
 
Veiprosjekt 
Brev ang trafikksikkerheten er oversendt til kommunen og bekreftet mottat. Det er ny person i 
kommunen som skal ha ansvaret, så det blir ikke gjort noe før vedkommende begynner 1. oktober. 
 
Utbygging Get 
• Get er i gang med ubyggingen av fiber i nabolaget. De er noe forsinket pga arbeid andre steder i 

sommer, samt at de enkelte steder har utfordringer med å legge frem kabler da mange 
grunneiere ikke tillater kabler videreført over privat eindom. Kristian skal kontakte 
utbyggingsleder og sjekke status på når de regner med at tilkobling kan skje. 

 
Kapping av fellesområder 
Styret har fått klager, og registrert på eget iniativ at flere beboere i sommer har lagt beslag på deler 
av fellesområder og gjerdet inn dette som sitt eget. Dette er ikke lov. Styret ønsker vurderer å få 
gjort en oppmåling av området for å få en statusrapport på omfanget, og presentere dette for neste 
generalforsamling, slik at generalforsamlingen kan komme med forslag og evt gi mandat til å starte 
opprydding i dette. 
 
Hekker og siktlinjer 
Styret har gitt ut informasjon om krav til høyde på hekker i forbindelse med siktlinjer og trafikk. Hvis 
ikke beboerene tar ansvar og gjør noe, må styret vurdere å ta ansvar for å gjøre dette. Antero 
sjekker hvilke høyder som gjelder og hvilke tvangsmidler styret har i denne saken.  
 
Julegrantenning  
Styret ønsker å gjenta fjorårets suksess og sette oppe et juletre. Styret definerer ansvar senere 
utover høsten, men har som mål julegrantenning mandag 1. desember. 
 
 
 
 
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  


