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Referat fra Styremøte 
i 

Nordbyhagen Velforening 
 
 

Dato:   13.april 2021 
Tid:   kl.: 19.00 
Sted:   Marie 
 
Til stede: Thorleif Sjølie (Leder), Marie Lauritzen (styremedlem), Rune Stangeland 

(styremedlem), Terje Moe (styremedlem), Helene Ingand (styremedlem) 
 
Ikke til stede:  Antero Wallinus-Rinne (nestleder) 
 
Neste møte   
Dato:    4.mai 
Tid:   19.00 
Sted:  Marie  
 
1. Referent til møtet 

Helene Ingand 
 

2. Gjennomgang og signering av referat fra forrige styremøte 
Ok 
 

3. Attestasjon av faktura 
Ok 
 

4. Saldo på vår konto  
Driftskonto kr 478.507,83 
Skattetrekkskonto kr 5,86 
Avsetning større vedlikehold kr 1.725.324,52 

 
5. Økonomi / regnskap / lister/ kontingenter   

 
     Firma     Fakturanr    Kr 
     Asap media     476    1.697,50 
     Fortum Strøm AS    525966515   3.185,51 
     Hafslund Strøm AS    525965953   3.884,74 
     Hafslund Strøm AS    526304168   2.895,03 
     Hafslund Strøm AS    526311502   3.417,77 
        
Det er ikke oppnådd kontakt med regnskapsbyrået. Det er sendt henvendelser fra styreleder, men fortsatt 
ingen svar. Alt må være klart til årsmøtet og styreleder ringer. Nytt regnskapsbyrå er OCON. 
 
 
6. Styrets prosjekter          

Fartshumper 
• Styret gjør en befaring på hele område for å ta en helhetlig vurdering til våren og vil da vurdere 

for eventuelle fartshumper  
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• Fartshump i Travbanevegen (mot vollen) tilhører Kommunen. Fartshumpen er flatet ut og fører 
til at bilførere kjører i høyere fart. Rune er i kontakt med Kommunen  

 
Belysning på fotballbanen 

• Styret henter inn pris på timer for å styre tiden lyset skal stå på. Terje er i dialog med tilbyder 
 
Overflatekummer 

• Overflatekummene er blitt tildekt av is og snø denne vinteren. Før neste vinter vil det settes opp 
markeringer for kummene.  

       Bom 
• Barn har fjernet bolter i en bom som nå ligger på bakken ved Stallkroken. Rødningby fikser 

bommen 
 

       Grendeplassen 
• Det er ønskelig å utarbeide en plan for Grendeplassen over hva som kan gjøres på området. 

Thorleif og Ante går i dialog med de vel og sameier som er omkringliggende. Ante tar kontakt 
med Kommunen om plassen.  

 
• Ønske om skøytebane. Ante har vært i dialog med Vidar fra Kommunen. De vil være med for å se 

på løsning for Vellet i forhold til vann i brønn og vannkran fra neste sesong 2022 samt kostnad 
for dette. Styret vil da ta stilling til hvorvidt dette skal investeres i. 

 
7. Henvendelser fra beboere 

Huskestativ i Hesteskoen – sak under bearbeidelse 
48 brev er lagt i postkassene. 16 fra Hesteskoen ønsker tilbake huskestativet. Ingen har sagt nei.  
Fristen er ute om 1 uke. Det forventes at flere vil svare da denne saken engasjerer mange. Det legges ut 
melding på Facebook som oppfordrer flere til å svare. 
 
Lyspærer 
Det har vært flere defekte pærer det siste året og styret ønsker å bytte ut flere av pærene til Led. Styret 
innhenter pris og regner med å gjøre dette over tid da det er dyrt å bytte ut. 
 

8. Eventuelt  
Dugnad gjennomføres i løpet av uke 19 i mai, 10. - 15.mai. Rødningby henter avfall på området søndag 
16.mai. Det legges opp til at beboere fikser rundt eget område og i egen gate 
Kommende møtedatoer. 
 
Årsmøte: Uke 21 
Dugnad: Uke 19  
 
 
Nordbyhagen Velforening   Jessheim, ___________________ 

 
 

____________________ ___________________  ___________________   
Thorleif Sjølie  Antero Wallinus-Rinne  Helene Ingand 
Styreleder   Nestleder   Styremedlem 

 
  

____________________ ___________________  ___________________   
Terje Moe   Rune Stangeland  Marie Lauritzen 
Styremedlem  Styremedlem   Styremedlem 


