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 LEKEPLASSER   

 Status, og den jobben leder, nestleder og sekretær har gjort etter mottak av 

rapporter fra uavhengig, godkjent kontrollør, ble gjennomgått. Blant dette er 

en oversikt over alle lekeplassene, med kart og utstyrsliste, som skal legges ut 

på neskollen.no. 

 

Status fra NBS-rapporter og eget ettersyn gjennomgått. 

De kommentarer som fremkommer av rapportene fra NBS er i hovedsak 

funnet relevante og tiltak er anbefalt.  Ett unntak er for sklier på lekeplassene 

nummer 3 og 4, hvor det er identiske sklier som er montert i tråd med 

utstyrsprodusentens anvisninger, og styret ikke ser grunnlag for å stille 

spørsmål ved de typegodkjenninger leverandøren da kan vise til. 

På øvrige lekeplasser, hvor tiltak er funnet påkrevd, gjelder følgende: 

 

Plass nr. 10: Mangler søppeldunk.  På ett utstyr av de 5 som utgjøre en 

hinderløype har kjetting løsnet fra stokkene som utgjør trinn på et hengebro-

liknende hinder. 

 

Plass nr. 15:  Noe værbitt trevirke/maling på klatrestativ/sklie.  Kan med 

fordel påkostes et malingsstrøk. 

 

Plass nr. 20:  Defekt/ødelagt huskestativ er registrert for lenge siden og skal 

byttes. 

 

Plass nr. 21:  Stort område med relativt lite utstyr og med begrenset tilbud til 

enkelte aldersgrupper.  Bør vurdere å tilføre noe utstyr, og evt. ominnrede 

lekeplassen. 

 

Plass nr. 22:  En av feltets eldste, og også denne med stort areal, realtivt lite 

utstyr og med begrenset tilbud til enkelte aldersgrupper.  Bør vurdere å tilføre 

noe utstyr slik at plassen gir tilbud til en bredere aldersgruppe. 

Et vippedyr utslitt og skadet. Dette fjernes, samt at  klatrehuset med sklie gis 

et malingsstrøk og en lekt som er brukket byttes ut. 

 

Plass nr. 25:  Utslitt benk med bord (type Rondo) erstattes med mer solid, 

rektangulær benk med bord. 
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 Lekeplasser forts.   

 Plass nr. 27:  Her kan man med fordel fjerne noe kratt. 

 

Plass nr. 30:  Gjennomgående lavt nivå på bark ved de ulike utstyr.  Fra 10 til 

20 cm fra markør på utstyret og ned til bark. 

 

Plass nr. 31:  Her må kjettinger, som nå er lagt i en løkke rundt toppbjelken, 

kuttes slik at kjettingen henger fritt ned fra leddet som er festet til bjelken 

samtidig som setene blir i riktig høyde. 

 

Plass nr. 32:  På klatrestativ med sklie mangler det øverste grepet på 

klatreplaten opp til toppen av sklien, samt at det mangler/er ødelagt totalt 25 

deksler over utvendige bolter på stativet (Europlay S421). 

 

Plass nr. 33:  Kjettingen mellom første og andre «trinn» har løsnet fra det 

første «trinnet» på utstyret i dumpen nærmest porten i gjerdet mot 

skolegården (Europlay A620 Robin Hood). 

 

 

  

    

 SNEGLER   

 Hva gjør Velforeningen?  

Velforeningen legger ut informasjon og viser til de tiltak vi gjør som aktivt 

bidrar til at vekstforhold for brunsnegler blir dårligst mulig på fellesområdene. 

Dette er hyppig gressklipping med fjerning av kompostmateriale, noe som er 

ansett for å være det mest effektive tiltaket man kan gjøre.  I tillegg kan det 

også legges ut rapporter fra faginstanser som vil være av relevans for saken. 

 

Sekretæren undersøker hvilken ordning, om noen, som Sørum kommune har i 

forhold til sneglebekjempelse. 

 

 

 

 

 

 

Jostein 

 

 

 

 

 

 

ASAP 

    

 Økonomi:   

 Kontingent. 

Er rundt en uke på etterskudd, noe som delvis skyldes ajourføring av 

adresselister ut fra eiendomsoverdragelser etc. med innhenting av 

opplysninger fra meglere.  Underlag oversendt regnskapskontor og vi er lovet 

at kontingenten går ut i løpet av inneværende uke. 

 

Innkomne regninger. 

Ca. 250 000,- fra NBS.  Ingen fakturaer har kommet etter vårdugnaden.  

Regning fra kommunen (lys) er etterspurt. 

 

Utestående.  

Av utestående fordringer er det nå kun et fåtall som skylder kontingent, og for 

de fleste er det snakk om kun et etterslep på et år.  Ser veldig bra ut. 
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 Skorpionen.    

 Ingenting skjer.  Velforeningen har ikke overtatt, og i all mailkorrespondanse 

er Idehus totalt fraværende, og de gir ingen tilbakemeldinger.  Er det 

kommunen dette står på, eller er det Idehus som må tvinges på banen? 

 

Sender en henvendelse til kommunen. 

 

 

 

 

Per 

 

 

 

 

I l.a. 

uken. 

    

 Trefelling   

 Vi har kun fått gode tilbakemeldinger på de trær vi tatt ned. Det er bra. Det 

har ikke kommet inn noen nye trefellingssaker til dette møtet. 

  

    

 Eventuelt   

 Ulike saker er diskutert men ikke funnet referatverdige.   

    

 Neste styremøte   

 Evt. et siste møte før ferieavvikling:   

 Onsdag 14. juni 2017, kl. 19:00.   

 


