
Fra: Jan Focas 
Date: fre. 4. mar. 2022 kl. 13:36 
Subject: Saker til årsmøte i Strandparken velforening 
 
Hei,  
 
et enstemmig styre i Sameiet Strandparken 124 - 130 ønsker at følgende saker behandles i 
velforeningens årsmøte 2022, under pkt om innkomne saker. 
 
Begrunnelse: Velforeningen har opparbeidet et stort besløp på konto, ca 200 000. Disse pengene er 
innbetalt av oss alle som bor her, gjennom flere år, over veforeningskontingenten. Dsse midlene må 
brukes til alles, felles beste. Derfor foreslår vi følgende tiltak: 
 
Sykkelstativ: 
Det settes opp sykkelstativ på plenen ved stranden, slik at benkene og bordene ikke brukes som 
sykkelstativ. 
 
Skjerming: 
Forlsag om å sette opp en (liten) skjerming ved stranden slik at det er lettere å skifte til/fra 
badedrakt, litt privat. 
 
Høyde på/omfang av trær og busker: 
Årsmøtet i velforeniungen bør anmode sameier m.fl. om å begrense/beskjære spesielt løvtrær og 
løvbusker. Noen av trærne er høyere enn husene og skygger for flere, mens toø dels mye løv blåser 
over på naboeeiendommene. Det medfører en del arbeid for flere å sope opp løvet fra andre. Vi bor i 
et flott område og bør ta hensyn til hverandre, også på dette området. For en del år siden behandlet 
årsmøtet dette og det var enighet om at trær og busker ikke skuille vokse ut over proporsjoner. 
 
Flytende badstue: 
Forlsag om å utrede flytende badstue ved stranden. Dette er gjort flere steder, og behøver ikke lkke 
koste store summer. Blant annet er det mulig å søke om tippemidler, bidra med egeninnstas/dugnad, 
mv.. 
 
 
Tiltakene innarbeides i årsbudjettet for 2022 og følges opp av det nye styret. 
 
 
Dersom årsmøtet av ulike årsaker ikke finner rom for alle eller flere av disse tiltakene, bør årsmøtet 
vurdere å redusere den årlige kontingenten, da store summer på konto over tid vil vise at det ikke er 
behov for årskontngent på dette nivået. Til sammenlikning har andre velforeninger langt lavere 
kontiomgent. 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Jan Focas 
styreleder i Sameiet Strandparken 124-130 
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