
 

 

 

Referat fra styremøte i Velforeningen den 20.april 2020 

 

Til stede ; Elisabeth, Marit, Gro, Jan M. Bjørn og Alf. 

Møtet ble avholdt på stranda med behørig avstand mellom 
styremedlemmene. 

 

Sak 120/2019-2020 Utbedringer på stranda 

Elisabeth, Jan M. og Jan F. har hatt en befaring på stranda sammen med Sindre 
Book hos Grøteig As, og bedt om et tilbud fra firmaet vedrørende å montere et 
tilleggstrinn nederst på strandtrappa, opprensking og planering av stedlig 
sandmasse, samt utrensing og bortkjøring av tang og rask ved stranda. 

I tillegg er det ønskelig med rensk av stein i sjøen, og steinen legges i 
steinfylling mot sjøkanten av stranda. 

Grøteig retter også opp 2 Larvikittsteiner som har glidd noe ut øverst i buen. 
Dette arbeidet utfører Grøteig uten kostnad for oss. 

Total kostnad for de 3 første punktene vil beløpe seg til kr.22.875, hvorav rensk 
av stein i sjøen er basert på 2 timers arbeid. 

Styret var enstemmig i at vi ber Grøteig å sette i gang arbeidet snarest, og 

Jan M. kontakter Sindre Book hos Grøteig og bekrefter styrevedtaket. 

 

 

 



Eventuelt 

Arbeidet med å få godkjent bruksendring av Sjøbua har ikke kommet noe 
videre, da det ser ut til å være noen byråkratiske hindringer som vi må ha noe 
profesjonell hjelp til å løse. 

Elisabeth tar kontakt med ordføreren og ber om hjelp til å løse denne saken for 
oss. 

 

Marit kontakter kommunen og ber de plassere søppeldunken som er satt ut i 
den søndre delen av vårt område, i stedet plasseres ved badebrygga for 
ettertiden. 

 

Lekeplassen med sand og huskestativ som er plassert mellom Strandparken 106 
og 124 forslås omgjort til plenområde, fordi lekestativet som er montert ikke 
lenger holder de sikkerhetsmessige mål som kreves. 

Jan M. kontakter Sindre Book hos Frøteig for å få en pris på tilsåing der hvor 
sandkassa er. 

Jan M. og Alf påtar seg jobben med å fjerne huskestativet og treramma rundt 
sanden når det nærmer seg St. Hans, hvor vi frakter treverket ned til 
bålplassen. 

 

 

Neste styremøte er ikke planlagt foreløpig. 

 

Alf Bruun 

Sekretær 

 

 


