
 

 

Referat fra styremøte i Strandparken Velforening den 18.mai 2020 

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

Føske, Bjørn Jørgensen og Alf Bruun. 

Forfall; Turid Nærde og Terje Barstad. 

 

Innkalling og referat fra styremøte den 20.april ble godkjent. 

Agendaen ble godkjent. 

 

Sak 121/2020 Sjøbua – åpne for bruk til møtevirksomhet? 

Velforeningens styre opprettholder stenging av Sjøbua inntil videre. 

Sak 122/2020 Dugnad -våren 2020 

Vi ser ikke behov for dette nå, men dugnadsleder Bjørn J. sier i fra dersom det skulle dukke opp 

behov for dette. Noen kvister ved badetrappa fjernes. 

 

Sak 123/2020 St. Hans bål denne sommeren? 

Elisabeth sjekker med kommunelegen om hvilke restriksjoner som gjelder i forbindelse med denne 

samlingen, og en avgjørelse blir tatt på grunnlag av svaret fra kommunelegen. 

 

Sak 124/2020 Strandparken Nytt våren 2020 

Elisabeth, Marit og Alf skriver dette mandag den 25.mai 

 

Sak 125/2020 Info fra møte med arkitekt Dag Ose tirsdag 12.mai ang. bruksendring av Sjøbua 

Elisabeth og Hans har hatt et møte med arkitekt Dag Ose, som skal være behjelpelig med en søknad 

til kommunen om bruksendring av Sjøbua slik at den kan benyttes til møtevirksomhet. 

 

 

 



Sak 126/2020 Epost fra beboer ang. høyde på hekker o.l, . 

Elisabeth har hatt kommunikasjon med denne beboeren ang. høyde på hekk, og informasjon om 

dette står på kommunens nettside angående reguleringsplan for strandparken. 

 

Sak 127/2020 Informasjon etter samtale med Vellenes Fellesorganisasjon ang. årsmøte 2020 

Vi har blitt rådet til fra Vellenes fellesorganisasjon om å utsette årsmøtet til august/september og vi 

avventer til da og ser på hvilken type lokale vi må leie ut i fra hva myndighetene tilråder. 

 

Sak 128/2020 Støy og støvgruppa 

Saken om miljøtunnelen går sin gang i fylkeskommunen. 

Bydelsplanen som berører Strandparken skal opp i kommunestyret i slutten av juni, og vår gruppe 

skal ha et møte før dette for å se gjennom forslagene som berører oss. 

 

Sak 129/2020 Båtforeningen 

Alf orienterte fra båtforeningen i og med at Terje var forhindret fra å møte. 

Gro Flintegård er valgt inn som ny kasserer i båtforeningen etter Per Chr. Ringard, som har flyttet fra 

Strandparken. 

Styret har lagt opp til en total gjennomgang av havna etter den sterke stormfloen tidligere i år, og vi 

har hatt dykker for å se på hva som skal byttes av moringer, sjakler og kjettinger. Vi har kontakt med 

leverandøren som skal gi oss et prisoverslag på dette. Utliggere og lamper må byttes på flere steder. 

5 nye vanntromler og slanger er montert på bryggene og på høstdugnaden skal moringer etc. skiftes 

ut. 

Det er god økonomi i foreningen. 

Sak 130/2020 Økonomi V/Gro 

Kontingenter er sendt ut og vi har økonomi til å utbedre stranda. 

Vi ligger i rute økonomisk, i henhold til budsjettforslaget. 

Eventuelt 

Vi avventer med å montere dusjen ved stranda. 

I løpet av uka skal Grøteig se på kostnaden ved å planere lekeplassen mellom sameiet 

strandparken124/130, og finale. 

Marit kontakter kommunen slik at det blir klippet helt bort til grensen til Steinsnesbukta. 

 

Møtet avsluttet kl.20.45 

Alf Bruun, sekretær 


