
 

Referat fra styremøte i Strandparken Velforening den 7.november 2019 

 

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

Nærde, Terje Barstad, Bent Gramdal og Alf Bruun. 

Forfall; Jan Føske 

 

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

Agendaen ble godkjent 

 

Sak 73/2019 HMS 

Ikke noe spesielt for øyeblikket 

 

Sak 74/2019 Økonomi V/Gro 

Vi er på budsjett. Resultatet ligger an til å bli som planlagt og alle har innbetalt kontingent. 

 

Sak 75/2019 Sjøbua V/Jan M. 

Jan M. og Jan F. har hatt et møte med kommunen og det planlegges et nytt møte med kommunen 

sammen med byggmester som har gitt oss tilbudet. 

Det er fremdeles noen leietakere som ikke rydder etter seg. 

Leieinntektene har noe økning i forhold til siste år. 

 

Sak 76/2019 Støv/Støygruppa V/Bent  

Støyskjermingen dreier seg mer og mer om forlengelse av tunellen, og Are Karlsen har bekreftet at 

alle partier er forpliktet til å fronte dette mot Norsk Transportplan. 

 

Sak 77/2019 Båtforeningen V/Terje 

Det har vært avholdt dugnad med opprydding, oppynting av området og fått et system på 

opplagsplassen. 



Dugnaden som skal avholdes til våren er planlagt allerede med diverse gjøremål. 

 

Sak 78/2019 Referat fra møtet 12.sept. ang. trafikkløsninger V/Alf, Terje og Bent 

Det er sent en kommentar til kommunen på at det planlegges bygging av mange boenheter på 

båtoppstillingsplassen, parkeringsplassen til barnehagen og jordvollen ved Linden. Det er også 

planlagt bygging tett opp til sjøbodene. 

Vi har påpekt hva som er de opprinnelige planene i forhold til parkeringsfasiliteter ved barnehagen, 

som også fungerer som gjesteparkering for gjester i Strandparken. 

Den omtalte planen for stenging av søndre rampe for å gå over brua ved Linden, kjente ikke 

kommunen til. 

 

Sak 79/2019 E-post fra beboer ang. bråk på søndager 

Det forekommer fra tid til annen at det arbeides med støyende redskap på søndager, og det 

henstilles til beboerne om å respektere søndagsfreden. 

Vi tar dette opp i neste utgave av Strandparken nytt. 

 

Sak 80/2019 E-post fra beboer i JF vei ang. betaling av faktura for flytting av stolpe for gatelys 

V/Elisabeth. 

Vi kan ikke se at dette vedrører Velforeningen og et enstemmig styre avslår søknaden. 

Elisabeth svarer beboeren, og viser til sitt svar av 6.juli i år til Terje Spilling, leder i B9. 

 

Sak 81/2019 Lysstolper på "halv tolv" og manglende lys i Strandparken 

Marit kontakter kommunen angående dette. 

 

Sak 82/2019 Diverse skilt på "halv tolv" i Strandparken 

Dette tas under vårdugnaden 

 

Sak 83/2019 Strandparken – nytt 

Elisabeth, Marit og Alf setter opp dette til mandag den11/11. 

 

Sak 84/2019 Forslag til saker – utvidet styremøte den 25/11 

Vi ber lederne i sameiene og kontaktpersoner for boligene om forslag til saker på utvidet styremøte, 

frist 17/11 på epost til elisabeth.tangen@me.com. 

 



Eventuelt  

 

- Bent bestiller speil Ø 600 mm., til krysset mellom vei og sykkelsti. 

- Noen beboere har tømt hageavfall, jord og lecakuler ved jordvollen, dette skal ikke forekomme og   

tas med i Strandparken Nytt. 

- Nye beboere i Strandparken 95,139a, 165 og JF vei 13b har fått velkomstbrev. 

 

Neste styremøte er 25/11 kl.18.00 og utvidet styremøte starter kl.19.00 til 21.00 

 

Strandparken 10.november 2019 

 

Alf Bruun 

Sekretær  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


