
 

 

    Referat fra utvidet styremøte  i Strandparken Velforening den 13.mai 2019 

 

Til Stede :  

Fra styret : Elisabeth Tangen, Marit Pettersvold, Turid Nærde, Jan Mikkelsen, Jan Føske, 

Bjørn Jørgensen, Terje Barstad og Alf Bruun. 

Fra sameiene : Magne Nilsen B1, Roar Andersen B2, Heidi Ruud-Johansen B4, Bjørn Lie B5, 

Are Christian Sollie B6, Alf Bøhmer B7, Else Marie Nilsen SP Finale, Ellen M. Smith B11. 

Styret møttes 1 time før det utvidede styremøte, og referat fra styrets møte og det utvidede 

sendes samlet sammen med oppgradert liste over styreledere og kontaktpersoner. 

Fra kl.19-20.30 møtte styreledere og kontaktpersoner.  

Styreleder Elisabeth ønsket velkommen og gikk gjennom sakslisten. 

 

Sak 10/2019, godkjenning av innkallingen, sakslisten og referatet fra utvidet styremøte 

den 29.10.2018. 

 Alt ble godkjent. 

 

Sak 11/2019 Årets vårdugnad V/Bjørn Jørgensen 

Bra oppmøte, ca. 30 beboere, og det er mange "jamennesker" i Strandparken som synes det 

er greit å bidra. Området som ble ryddet var definert av kommunen, og var fra Linden park 

til Steinsnes båthavn. Stranden ble også ryddet, og hele 25 sekker med søppel, tang og tare 

ble fylt opp. Krakkene er renovert og satt ut, noen spiler er skiftet, og de er lakkerte. 

Badetrappene er renovert og utbedret, Sjøbua er vasket, vinduer pusset og kaffe og vafler 

ble til slutt servert de fremmøtte av "Sjøbuadamene". 

 

 



Sak 12/2019 Statusrapport regnskap fra Gro Flintegård 

Alt er i rute, bortsett fra strømmen, som er dyrere i år 

 

Sak 13/2019 Båtforeningen V/Terje Barstad 

Båtforeningen skal ha styremøte for det nyvalgte styret den 14.mai, hvor det blant annet 

skal settes dato for hoveddugnaden i havna –ellers ikke noe spesielt. 

 

Sak 14/2019 Vaffelsalget i Sjøbua denne sommeren V/Marit Pettersvold 

Vaffelsalget starter søndag den 2.juni fra kl.12-14, og holder på til og med 1.september.En 

beboer lager vaffelrøren, og det er fulltegnet vaktliste over selgerne. Inntektene brukes på 

Sjøbua, siste år er det bl.a. montert lamper utvendig. 

 

Sak 15/2019 Badetrappene V/Bjørn Jørgensen 

Badetrappene er renoverte og arbeidet er foretatt av 2 beboere. 

 

Sak 16/2019 HMS V/Elisabeth 

Redningsbøya på brygga skal repareres og Grøteig skal se hva som kan gjøres med den store 

avstanden fra nederste trinn på dusjtrappa og ned på stranda. 

 

Sak 17/2019 Støv og støygruppa V/Alf 

Gruppas talsperson, Bent Gramdal var dessverre nødt til å forlate møtet, og Alf orienterte 

om gruppas arbeid nå. 

Gruppa hadde sitt forrige møte den 7.mai, og er nå spesielt opptatt av og har stor fokus på 

byplanen, som fremlegges den 22.mai. 

Gruppa jobber mye med det politiske i forhold til miljø og trivsel, tunnel, lokk over 

oppstillingsplassen og alt som berøres av dette 

 

 Sak 18/2019 Stranda V/Elisabeth 

Arbeidet fra Grøteig er nå ferdigstilt og resultatet har blitt meget bra, noe alle var enige i. 

 

 

 



Sak 19/2019 St. Hans i Strandparken V/Bjørn Jørgensen 

Bålet tennes kl.20.30, og vi har behov for en del stokker og større bokser i tre, uten maling 

og ikke impregnert treverk. Noen paller blir også tilkjørt og stablet. 

 

Sak 20/2019 Evt. utbygging av Sjøbua V/ Jan M. og Jan F. 

Årsmøtet nå i år aksepterte at styret skal jobbe videre med planene om en evt. utbygging av 

Sjøbua. Det ser ut til at utbyggingen blir mot Sør, og det skal jobbes med kommunen, 

bankforbindelse, byggmester, elektriker og rørlegger. 

Alle planer skal legges frem på årsmøtet 2020 og evt. godkjennes der. 

 

Sak  21/2019 Eventuelt 

-Det ser ut til at valg på nytt styre, budsjett og regnskap fra siste årsmøte ikke er lagt ut på   

nettsiden vår – Alf tar dette med Bent G. som legger det ut. 

-Elisabeth, Marit og Alf lager et velkommenbrev som gis ut til nye beboere i Strandparken. 

 Styreledere/kontakt personer bes melde fra om nye beboere, enten til Elisabeth eller Alf. 

- Det ser ut til at det er en økende tendens med trailere som kjører feilaktig inn i 

Strandparken, dette r på styrets agenda i neste styremøte. 

-Det er montert noen hvite bokser i enkelte søppelboder, og da vi ikke vet hva dette skal 

brukes til, undersøkes dette nærmere. 

-Ved gangstien inntil sameiet Badebukta har det i en tid blitt parkert en bobil på 

Velforeningens eiendom. Dersom bobiler eller campingbiler skal parkeres på området, må 

det benyttes tildelt parkeringsplass for boenheten , og dersom det ikke er plass der, henvises 

det til parkeringsplass utenfor Strandparken. 

 

Møtet avsluttet kl.20.30 

Strandparken 20.mai 2019 

Alf Bruun 

Sekretær 

 

 

 

 


