
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening 15.04. 2021

Til stede: Elisabeth Tangen, Gro Flintegård, Thore Foss, Jonny Meyer, Nina Kongsfjell
Bent Gramdal, Terje Barstad, Gro Jørgensen

Forfall: Marit Pettersvold, Turid Nærde

1. Godkjenning av agenda. OK
2 Godkjenning av referat fra 01.03.2021. OK
3. Saker til behandling. OK

Sak 48/2021-2022: HMS. Ingen saker.

Sak 49/2021-2022: Økonomi. Beholdning ca kr 140 000. Ordinære kostnader. Følger
budsjett.

Sak 50/2021-2022: Støv/støygruppa. Utbygger i Steinsnesbukta vil forlenge støyskjermen
med ca 50 meter i forbindelse med byggetrinn 2 som de nevnte i et møte i februar.  (Nabello
hadde møte med nærmeste naboer.) Det vil bidra positivt for kun et fåtall i Strandparken.
Arbeidet vil sannsynligvis starte i løpet av året. Der foreslår de at vi sender brev til
kommunen om at kommunen vurderer å bli med på å forlenge støyskjermen når den bygges.
De foreslo at velforeningen i Strandparken kunne bidra noe økonomisk, dvs at kommunen da
vil lettere kunne se positivt på tiltaket. Bent er enig med styret om at det ikke er aktuelt  å
bidra økonomisk for Strandparken på et tiltak som koster totalt rundt 3 millioner. Hvorvidt
miljøtunnelen vil bli forlenget er særdeles usikkert ifølge Bent. Politikerne er enige og jobber
for miljøtunnel, også utenfor nasjonal transportplan. De ser hvor positivt miljøtunnelen vil
bidra for byplanen. Støygruppa har også vært involvert i klage på byplanen der miljøtunnel
burde vært med i planene. Alle punkter på klage er avvist (Statsforvalterens
klagebehandling.)  De sier de ikke har kompetanse på å vurdere klagens faglige innhold.

Sak 51/2021-2022: Båtforeningen. Intet nytt. Årsmøtet er utsatt.

Sak 52/2021-2022: Status Sjøbua. Søknaden om bruksendring er ennå ikke avklart.  Det
jobbes videre med saken.



Sak 53/2021-2022: Dato for årsmøtet. Elisabeth tar kontakt med Thon hotell og ber dem
holde av torsdag 20. mai og onsdag 9. juni. Da får vi håpe at korona situasjonen er slik at vi
endelig kan få avholdt årsmøtet. I skrivende stund er hotelllokale reservert for oss.

Sak 54/2021-2022: E-post fra beboer ang. rekkverk i trappa ned til stranda.
Bent og Jonny tar oppdraget med å sende søknad til kommunen om støtte til dette.

Sak 55/2021-2022: Forslag fra Nina ang skilt “kjør forsiktig - barn leker” . Det står allerede
et skilt ved innkjøringen til Strandparken, så det er ikke ønskelig med flere skilt. Det er
observert spesielt en bil som kjører altfor fort i Jørgen Ferjemannsvei. Der er det små barn og
foreldrene er redde. Vi vil ta kontakt med bilføreren med anmodning om å dempe farten.

Sak 56/2021-2022: Dugnad. Når og hva skal gjøres: Det vil bli kalt inn til dugnad onsdag 12.
mai. Fremmøte ved Sjøbua kl. 1800. Alle må holde god avstand til hverandre. Det er Jonny
som er dugnadssjef. Ta med redskap.  Benkene skal utplasseres, men før det blir gjort skal
Reidar og Bjørn reparere ødelagte spiler. Stranda må ryddes for tang, det må rakes,  kostes og
søppel plukkes.  Jonny kjøper inn plastsekker til avfallet. Gro J lager innkalling til dugnaden
som blir sendt lederne i Sameiene.
Dersom mulig, vil styret i Sjøbua servere vafler og kaffe til dugnadsgjengen.

Gro Jørgensen
sekretær.


