Strandparken-nytt juni 2022
Velforeningen informerer

LEDERS REFLEKSJONER
ØKONOMI
Som leder av Strandparken velforening og omtrent
Faktura for kontingent er nå sendt ut til lederne av
midtveis i min toårsperiode velger jeg å benytte denne
sameiene. Sjekk gjerne søppelpost for sikkerhets skyld
anledningen til å dele noen tanker om Strandparken.
og gi beskjed til kasserer Heidi dersom det er noe som
Oppgavene til velforeningen er nedfelt i vedtektene og
ikke stemmer.
i §2 står det eksempelvis at "Foreningens overordnede
VÅRDUGNAD
mål er å skape og opprettholde gode boforhold i
Vårdugnaden ble avholdt 11. mai med godt oppmøte.
Strandparken generelt." Her kan man jo spørre seg
Dugnadsleder Kjell Gunnar Mossing fordelte
hvordan dette gjøres i praksis og svarene fra beboerne
oppgavene. Det ble ryddet og raket
vil antakelig være like forskjellige
fra Sjøbua mot Linden park og mot
som beboerne selv. Vi har i styret
Fakta
badestranda og videre mot enden av
registrert et synkende antall
Strandparken. Stranda ble ryddet for
Strandparken
velforening
ble
stiftet
6.
fremmøtte på årsmøtene, og flere
tang. Det ble fjernet søppel på
november 2002
har uttrykt bekymring for dette.
sykkelstien mot bommen. De tre
Fenomenet kan jo også tolkes i
"Strandparken-nytt" har vært utgitt en
runde bordene ble pusset og deretter
alle retninger fra at "alt går på
til to ganger pr. år siden april 2015
malt. Bordet ved bålplassen har i
skinner og alle er fornøyde" til
tillegg blitt reparert med ny
Omfatter ca. 200 boligenheter fordelt
“Velforening? Hva skal vi med
bordplate. Benkene ble satt ut,
på 19 kontaktpersoner
den?" Og i diskusjoner internt i
terrassen og møblene på Sjøbua ble
styret og med enkelte av beboerne
spylt og vinduene pusset. Som
er det fremkommet mange gode
avslutning på dugnaden ble det servert deilige vafler og
forslag til endringer. For eksempel arrangere festlige
kaffe i solskinnet. Stor takk til alle som bidro!
sammenkomster for beboerne, om-organisere og
forenkle strukturen i styrearbeidet, fordele ansvaret for
BADEBUKTA
dette annerledes og så videre. På siste dugnad fikk jeg
Den ene badetrappa ble ødelagt i vinter. Ny badetrapp
en henstilling om å melde meg på vaffelsteking i
er nå på plass til glede for ivrige badere. Badetrappa på
Sjøbua. Det er nok ikke der jeg har det mest velutviklede
høyre side vil også etter hvert få nye trinn.
talentet, men jeg skal passe på å være på plass søndag 5.
BÅTHAVNA
juni fra kl. 1200 og i det minste kjøpe en vaffel og
Hovedvannet er satt på og alle vannslangetromler er
kjenner jeg min appetitt rett blir det antakelig både en
montert opp. Dugnad er avholdt. Det er også montert en
og to til. Og så setter jeg med rolig ned og prater med
ny
trommel
på
Skagerakbygget
ved
dem som er villig til å prate. Og hvis noen har forslag
båtoppstillingsplassen.
Det
er
byttet
til
nye
trinn
i
alle
og innspill til Strandparken velforening tas de imot med
redningstrapper da disse var «ikke godkjent» på grunn
stor glede.
av rust og råte. Ellers er det montert ny strømsøyle med
Så derfor: Vel møtt 5. juni.
lys. Både vann og strømsøyle med uttak skal forlenges
i løpet av sommeren helt ut til siste båt i ytre kurve. Med
Hilsen Reidar
unntak av dette er det normalt vedlikehold som er utført.
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SJØBUA
I årsskiftet fikk vi den gledelige meldingen om at
Sjøbua igjen kan benyttes til overnatting. Vi gjør
oppmerksom på at kommunen tillater maks 16 deltakere
til møte i 1.etg. og at soverommet i 2.etg. er for maks 4
personer. Sjøbua kan lånes ut til medlemmer av
Strandparken velforening, til bruk for sammenkomster
eller overnattingsgjester. Lånepris er kr 250.- pr natt
eller sammenkomst. Maks lånetid er 3 døgn.
Kontaktperson er Thore Foss, tlf. 45468309,
e-post: thorefoss@outlook.com.
I år kan vi igjen ha åpent på søndager for salg av vafler
og kaffe. Det vil skje i perioden 5.juni til 28. august
mellom kl. 1200 og 1400. Værforbehold. Det gis nå
mulighet til å betale med Vipps.
Vi trenger flere frivillige til å steke vafler og koke kaffe.
I skrivende stund har vi ikke noen til å steke de 4 siste
søndagene. (7/8-28/8) Ta kontakt med en i styret
dersom du kan tenke deg å bidra. Vaffelrøra kommer
ferdiglaget. De som tidligere har stått for denne jobben
sier at det er en veldig trivelig jobb. Spesielt for nye
beboere er det en fin anledning til å bli kjent med andre
beboere her i Strandparken, enten bare på besøk på
søndager eller også å bidra med salget. I år vil Sjøbua,
både tak og vegger utvendig, bli spylt og malt.
Styret i Sjøbua: Thore Foss (Leder), Marianne Erichsen,
Nina K. Johannessen og Odd B. Jacobsen.
ST.HANS BÅL
Det er usikkert om det vil bli noe St. Hans bål. En ting
er om vi får tillatelse av brannvesenet pga. den tørre
våren, en annen ting er ansvaret som blir pålagt oss.

STØY- OG STØVGRUPPA
Byggetrinn 2 i Steinsnesbukta “Strandhagen” skal nå
starte. Det vil bli en del bråk og risting i grunnen ifm.
pælearbeid som vi i Strandparken vil merke. I
forbindelse med byggingen er utbygger pålagt å
forlenge støyskjermen med ca. 40 meter.
TRAFIKKSIKKERHET
Styret ber alle beboerne om å holde busker og trær i en
akseptabel høyde slik at det ikke oppstår trafikkfarlige
situasjoner. Oppfordrer også, nok en gang, til å kjøre
forsiktig. Det er flere nyinnflyttede med små barn.
ÅRSMØTE 2022
Årsmøtet ble avholdt 30. mars, dessverre med få
deltagere. Styret har diskutert hva som kan gjøres for at
beboere ønsker å delta på årsmøtet. Vi vil i hvert fall til
neste år sende ut en reminder. Innkallelsen blir levert i
alle postkassene 4 uker før møtet, så vi skjønner at det
fort kan gå i glemmeboken. Vi vil også opplyse om at
det foreligger kandidater til alle styreverv forut for
møtet.
BADEGRUPPA
Badegruppa starter sesongen 1. mai og holder på ut
september. Etter den datoen er det “frivillig” å bade.
Oppmøte ca. kl. 0900. Det er god plass til flere, både
kvinner og menn. En fin start på dagen, både hyggelig
og sosialt, som sterkt kan anbefales.
PAPIR ELLER IKKE?
I fjor skrev vi i Strandparken nytt at det var siste gang
“avisa” kom i postkassen. Da styret er usikre på om en
elektronisk versjon når ut til alle, har vi besluttet inntil
videre å fortsette med en papirutgave.
Mye informasjon finnes også på hjemmesiden vår:

http://strandparken.no/
STYRET I VELFORENINGEN:
Leder: Reidar J. Mathisen
Nestleder: Per Gran Werner
Kasserer: Heidi Ruud-Johansen
Sekretær: Gro Jørgensen
Dugnadsleder: Kjell Gunnar Mossing
Leder av Sjøbua: Thore Foss
Varamedlem: Elisabeth Tangen og Magnor Hofsøy
Representanter med møterett:
Støy/støvgruppa: Bent Gramdal
Leder av båtforeningen: Terje Barstad
Valgkomiteen:
Ottar Halstensen, Grethe Sørensen og Britt Eirill Bråten

STYRET ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER!
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