
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening 09.08.2021

Til stede: Reidar Juel Mathisen, Elisabeth Tangen, Heidi Ruud-Johansen,
Jonny Meyer, Nina Kongsfjell, Gro Jørgensen

Forfall: Thore Foss, Terje Barstad

Fraværende: Per Gran Werner,  Bent Gramdal

Innkalling er godkjent.

Sak 64/2021: Oppmerksomhet til Kjell Wårheim.
Elisabeth ordner med en påskjønnelse til Kjell Wårheim som har passet dusjen på stranda i
sommer. Han har stadig foretatt små reparasjoner noe vi er takknemlig for at han gjør.

Sak 65/2021: Hull i plenen.
Det er observert to hull i plenen sør  for badebrygga. Vi vil kjøpe inn grus og jord og Reidar og
Jonny vil reparere disse hullene.

Sak 66/2021: Bålplassen. Vedlikehold.
Det er blitt mye ugress rundt steinene på bålplassen. Reidar og Jonny ser på hva som skal
gjøres.

Sak 67/2021: Jordrotter.
Det er observert jordrotter på velforeningens eiendom ved den borteste søppelkassa på
stranda. Reidar og Jonny ser om det er noe å gjøre med det.

Sak 68/2021: Skiltet ved dusjen.
Skiltet ved dusjen bør skrues til bedre og dette vil bli gjort av Reidar og Jonny.

Sak 69/2021: Ny skriver til sekretær.
Heidi har undersøkt pris på ny skriver da fargebåndene til den skriveren vi har er veldig dyre.
Gro har akkurat nå skiftet alle 4 kassettene så vi avventer til tonerkassettene er brukt opp.



Sak 70/2021: Løs hund.
Det blir stadig observert en stor hund i området som går løs. Vi vil skriftlig henstille til eier
om å holde hunden i bånd pga båndtvang og også pga at noen er redde. Flere har klaget.
Gro forfatter et brev til eieren.

Sak 71/2021: Skilt med husnummer.
Det kan være vanskelig å finne fram i Strandparken pga nummerering på husene. Jonny vil ta
kontakt med Øystein Holt, som er politi, med spørsmål om det er tillatt å sette opp skilt i
Strandparken. Eventuelt å sette opp skilt på veggen til Sjøbua.

Sak 72/2021: Styreweb.
Reidar vurderer om det er fornuftig å erstatte Strandparken.no med en styreweb. Han har
mottatt et 30 dagers abonnement på prøve og vil sende dette til oss i styret slik at vi også kan
vurdere dette. Reidar tar kontakt med Bent om saken og vil til neste møte spesielt innkalle
Bent.

Sak 73/2021: Eventuelt.

● Det er gitt tillatelse til at et arrangement i regi av golfere i Strandparken vil foregå i
Sjøbua fredag 20. aug. Arrangementet vil foregå utendørs og være slutt senest kl.
2300.

● Bridgeklubben i Strandparken fikk tillatelse til å spille bridge en formiddag hver 14
dag med forbehold om at smittevern reglene overholdes. Gruppa består av 8
personer.

● Det er mottatt en mail fra en beboer i Jørgen Ferjemanns vei med spørsmål om
fartsregulerende tiltak. Han ønsker å sette opp skilt “Barn leker” samt lage
fartsdumper. Jørgen Ferjemanns vei er en privat vei, men Jonny vil likevel spørre
Øystein Holth om det er tillatt å sette opp skilt. Når det gjelder fartsdumper vil Nina
be beboeren om å ta kontakt med Terje Spilling som er leder i sameiet. Gro vil
besvare mailen.

● Det ble oppdaget at det nye styret i Velforeningen ikke er oppdatert i
Strandparken.no
Bent: Fint om du gjør det.

● Det er fortsatt uklarheter om årsmøte saken ang vanndammen foran inngangen til
Strandparken 110 og 112 er tatt tak i. Gro har spurt Sevaldsen om noe er skjedd, og
han forteller at kommunen var og så på det tidlig i sommer. De mente at det kanskje
ikke var kommunen sitt ansvar!! Sevaldsen er veldig takknemlig dersom styret kan
purre opp kommunen. Fint om du Reidar kan ta kontakt med kommunen.

● Det er fortsatt ikke noe nytt om bruksendringen for Sjøbua. Søknaden ble sendt i
midten av juni og det er 3 mnd saksbehandling.



● Heidi har kjøpt ett nytt regnskapssystem MATRIX til kr 119,- pr. mnd. Heidi er kjent
med systemet og det fungerer utmerket. Alle har betalt velforeningens
medlemsavgift. Saldo pr. 31.07.2021 er ca kr 261 500,-

● Gro vil purre på sameielederne om å gi beskjed til styret når nye eiere flytter inn. De
nye eierne vil da motta et velkomstbrev.

● Jonny har søkt Tryg om livbøye til brygga da han trodde det manglet. Livbøya er
mottatt og vil bli  hengt opp et annet egnet sted. Har også undersøkt med kommunen
om å få et stativ med hundeposer i Strandparken. Dessverre hadde ikke kommunen
flere igjen på lager. Jonny ba om en tilbakemelding når nye stativer kommer.

● Partyteltet i containeren tar mye plass og blir ikke benyttet. Det ble bestemt at Ørn
klubben kan få låne det til sitt arrangement i slutten av måneden. Deretter vil det bli
lagret i en container på Ørnhuset, tydelig merket med at det tilhører Strandparken.

● Nytt medlem i valgkomiteen er:  Ottar Halstensen, Strandparken 105 B.

NESTE MØTE MANDAG 6. SEPTEMBER 2021 KL 1800

Gro Jørgensen
sekretær.


