
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening  06.09.2021

Til stede: Reidar Juel Mathisen, Elisabeth Tangen, Heidi Ruud-Johansen,
Jonny Meyer, Thore Foss, Nina Kongsfjell, Per Gran Werner,
Bent Gramdal, Terje Barstad, Gro Jørgensen

1. Innkalling godkjent.
2. Agenda godkjent.
3. Referat fra 09.08.2021 godkjent.

Sak 74/2021: HMS: Ingen saker.
Sak 75/2021: Støy-og støvgruppa: Ingen saker.
Sak 76/2021: Båtforeningen: Ingen saker.

Sak 77/2021: Sjøbua: Elisabeth orienterte om bruksendringen for Sjøbua. Saksbehandleren i
kommunen innstilte på avslag. Saken skal behandles i bygningsrådet i kommunen tirsdag
7.sept. Elisabeth og Alf Bruun (disse var hhv formann og sekretær da bruksendringen ble
sendt), fikk delta på Arbeiderpartiets gruppemøte på onsdag. Der fikk de belyst saken fra
Strandparkens side om hvor viktig det er for oss å kunne benytte Sjøbua som overnatting for
gjester. Bjørn Jørgensen og Steinar Bjanger deltok på Høyres gruppemøte og orienterte om
det samme. Inntrykket var at både Arbeiderpartiet og Høyres representanter ville stemme
for godkjennelse.

Sak 78/2021. Løs hund. Velforeningen har sendt brev til hundeeier 12.08.2021 om å holde
hunden i bånd da det er båndtvang i Strandparken. Elisabeth og Heidi opplevde likevel at
hunden gikk løs i Steinsnes området da de var ute med sine hunder. De fikk den med seg
hjem, men det var ingen hjemme. Kun noen utlendinger som arbeidet med terrassen.
Vi ber om at leder i Sameiet, Magne Nilsen, tar problemet med hunden opp på
sameiermøtet.
Styret anbefaler også at de som er plaget med løse hunder melder fra til politiet.

Sak 79/2021: Skilting. Jonny orienterte om skilting med fartsreduksjon og orienteringsskilt
med kart og husnummer. Jonny hadde hatt kontakt med Thomas Skogsholm i kommunen
som sa at oppsett av skilt på privat vei var helt ok så sant det ikke var til hinder for trafikk etc.
Fartsdumper var også ok å lage på privat vei, men de måtte ikke være for skarpe. Det kunne
medføre at f.eks renovasjonsbilene ikke ville kjøre der. Vegvesenet har mål for hvordan



fartsdumpene skal være. Vi sender mail tilbake til Anders Hovden som sendte forespørsel om
skilt og fartsdumper og ber han søke opp Vegvesenet og lese om mål på fartsdumper.
Oppsett av skilter på kommunal vei er derimot veldig strengt. Styret vil derfor ikke gjøre noe
med forslaget om å lage et orienteringsskilt. Ref sak 71/2021.

Sak 80/2021: Vanndammen foran inngangen til Strandparken 110.
Reidar vil videreformidle svaret fra kommunen til Sevaldsen. Vi anbefaler at  det lages en rist,
slik det er gjort utenfor 114.

Sak 81/2021: Forslag til endring av vedtektene om maks høyde på trær og busker.
Mottatt mail fra Fredrik Omholt om forslaget. Styret vil forberede en sak om dette til
årsmøtet neste år.  Vi lager et forslag basert på mailen.

Sak 82/2021: Demo av styreweb (sak 72/2021.) Utsettes til neste møte.

Sak 83/2021: Eventuelt.

● Elisabeth orienterte også om grenseoverskridelsen som ble sendt kommunen ifjor.
Kommunen har nå vært på befaring og beboerne har fått et muntlig pålegg om å
fjerne trappa fra underetasjen mot fellesarealet.
Beboerne har søkt velforeningen om å tilbakeføre en støttemur til opprinnelig
posisjon.
Dette ble de anbefalt av kommunen om å gjøre. De har også søkt om å beplante
skråningen mellom fellesarealet og støttemuren. Dette vil da bli tilsvarende
støttemur/beplantning som opprinnelig fra 2001.
Styret i velforeningen var enstemmig i å godkjenne søknaden med bemerkning om at
støttemuren ikke måtte over bakkeplan, beplantningen måtte holdes lav og ikke virke
for privatiserende.  Brev om dette vil bli sendt.

● Økonomi: Pr. 31.08.2021 ca kr 259 000. Sjøbuas konto ca kr 20 000.
● Plager med jordrotter, ref sak 67/2021. Det er fylt på med grus i hullene, men flere av

disse hullene er igjen gravd opp. Det er ikke bare Strandparken som er plaget med
jordrotter, så dette må bli en sak for kommunen.

● Thore Foss har fått flere henvendelser om å benytte Sjøbua til diverse samlinger, noe
som ikke er blitt innvilget pga corona bestemmelsene. Vi må følge de kommunale
reglene og vil fortsatt holde Sjøbua lukket for store sammenkomster.

● Badedamene har fått tillatelse til å benytte Sjøbua til en liten samling som avslutning
på badesesongen. Maks 8 deltagere og navn må noteres.

● Gro vil motta nøkkel til Sjøbua ifm bridgeklubben.

NESTE MØTE MANDAG 1. NOVEMBER 2021 KL 1800.

Gro Jørgensen
sekretær.


