
 

REFERAT FRA STYREMØTE I STRANDPARKEN VELFORENING DEN 5.September 2019 

 

Til stede ; Elisabeth Tangen, Marit Pettersvold, Gro Flintegård, Jan Mikkelsen, Bjørn 

Jørgensen, Turid Nærde, Terje Barstad og Alf Bruun. 

Forfall; Bent Gramdal og Jan Føske. 

Innkalling og referat fra styremøte den 5.august ble godkjent. 

Agendaen ble godkjent. 

 

Sak 61/2019 HMS  

Badetrappens nederste trinn mot sanden er bedre fordi sanden er skyllet opp mot trappen. 

Alf sjekker med Bent om speil til fotgjengerovergangen er bestilt. 

 

Sak 62/2019 Økonomi V/Gro 

1 sameier ligger etter med kontingenten til velforeningen, ellers er vi i rute med økonomien. 

Faktura til eksterne båtplasseiere sendes nå ut. Vi har mottatt faktura på kr.6.000 fra Grøteig 

for klipping av grøfter og kanter. Da vi ikke kan se at vi har noen avtale om dette, sjekker Jan 

M. dette med Grøteig. 

 

Sak 63/2019 Sjøbua v/Jan M. 

Vaffelsalget er avsluttet for sesongen og det har vært bra i år. En del pågang på leie er det 

også. 

Noen beboere ønsker å låne Sjøbua for å spille Bridge 2x pr.mnd , noe vi sier ja til. 

Styret presiserer at når sameieledere eller kontaktpersoner for delfeltene leverer ut nøkkel 

til sine beboere for lån av Sjøbua, så må de nevne regelverket som er satt opp for utlån 

(Husregler for leie av Sjøbua) Reglene kopieres av Alf og legges ved siden av husboka slik at 

den som bestiller lån, tar med seg 1 eksemplar av reglene for utlån, og gjør seg kjent med 

disse. 

 



Sak 64/2019 Vaffelsalg V/Marit 

Se sak 63 

 

Sak 65/2019 Støv/Støygruppa V/Bent 

Bent hadde meldt forfall da han var på et annet viktig møte på "37" for å høre på hva de 

politiske partiene mente om havneutbyggingen. 

Etter at Alf snakket med Bent, så var det ikke noe spesielt å referere fra Støv/Støvgruppa 

denne gang, men at vi er glade for at alle de store partiene har gått inn for forlengelse av 

miljøtunnelen. 

 

Sak 66/2019 Båtforeningen V/Terje 

Foreningen hadde møte den 26.august, og det ble planlagt dugnad nå i høst, planlagt 

båtopplag, rydding på opplagsplassen, stenging av vannet i havna med avlesning av 

vannmåler og innrapportering av målerstand til kommunen, nytt og større skilt ved 

innkjøringen til båthavna om parkering forbudt, og sist men ikke minst så er Dag Silberg 

utnevnt til ny havnesjef da nåværende havnesjef ikke ønsket dette lenger. 

 

Sak 67/2019 E-post fra Dag Kjeldsberg angående forslaget fra kommunen om 

trafikkreguleringen for Linden Park og innkjøringen til Strandparken. 

Kommunen har lagt ut en plan til ettersyn som gjelder forslag til fremtidige trafikkløsninger 

rundt Linden Park og innkjøringen til Strandparken. 

 Dag K. har engasjert Norconsult for å se på forslaget til trafikkløsningene og den planen 

kommunen har lagt ut til ettersyn, og han ønsker å vite om Velforeningen ønsker å bli 

orientert om hva han utreder, og om det kan være lurt å samordne noen uttalelser til 

planen. 

Elisabeth har svart Dag K. følgende ;  

Styret i Velforeningen ønsker å bli orientert om hva dere utreder, og vil gjerne se på evt 

løsninger fra dere når det er ferdig utredet. Det kan godt hende at vi kan samordne noen 

uttalelser til planen. 

Den 12/9 skal det være et møte på "37" om dette, og i hvertfall Terje og Alf deltar, mulig 

flere som har anledning fra oss, og vi må ha et møte med Dag K. før dette, straks forslaget fra 

Norconsult foreligger. 

 

Sak 68/2019 Camping i Strandparken – problem ? Skilting ? 

Vi anser ikke dette som noe problem og velger ikke å sette opp forbudsskilt for dette. 



Sak 69/2019 Dugnad høsten 2019 

Bjørn organiserer innkjøring av benkene og mulig noe arbeid i trekanten med noen beboere. 

Elisabeth kontakter kommunen slik at de også klipper trekanten fra neste år. 

 

Sak 70/2019 Velkomstbrevet " Velkommen til Strandparken" 

Alle sameieledere og kontaktpersoner bes gi beskjed enten til Elisabeth eller sekretær når 

nye beboere flytter inn i Strandparken, slik at vi kan få levert ut vårt velkomstbrev. 

 

Sak 71/2019 Ansvar for posten i postkassa vår mellom 13/9 og 29/10 

Alf tar posten i denne perioden når Elisabeth er på reise. 

 

Sak 72/2019 Påskjønnelse til beboere som gjør en ekstra innsats for Strandparken. 

Alf sørger for en liten oppmerksomhet til disse. 

 

Eventuelt 

- Vi har fått henvendelse fra beboere sangående noen som holder for høy fart i området. 

Sameielederne og kontaktpersoner i delfeltene bes om å ta dette opp med sine beboere og 

minne om at fartsgrensen er max.30 km/t i Strandparken. 

-Søknad fra en beboer om dispensasjon fra bestemmelsen i gjeldende reguleringsplan 

angående tomteutnyttelse, for å erstatte en markise med en innglassing/hagestue av 

tilsvarende størrelse.Søker informeres av Elisabeth om at styret godkjenner søknaden. 

-Infoskrivet "Strandparken Nytt " planlegges å bli levert ut før 25/11. 

Både styret og lederne av sameiene og kontaktpersoner for delfeltene bes tenke gjennom og 

gi beskjed til Elisabet eller Alf om tema som ønskes å ha med i skrivet. 

Frist for dette er til neste styremøte den 7/11 

-Den ene stolpen ved innkjøringen til båthavna bør fjernes og erstattes med ny stolpe med 

nytt skilt ; "Parkering forbudt". Båtforeningen tar seg av dette. 

 

Strandparken den 8.september 2019 

Alf Bruun 

Sekretær 

 



 

 

 

 

 

 

 


