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Møte nr. 

 28 
 

Emne: 

Styremøte 

 

Møtetidspunkt: 

05/06/2012 
Møtested : 

Neskollen Skole 

Kopi til: 

Styret, 
Referent: 

Magne 

Møtedeltakere  

Per, Petter, Irene, Øyvind, Torkel, og Magne. 

 

 

Sak nr. Notat Ansvar Frist 

    

 Økonomi 

Første varsel om inkasso er nå sendt ut og status utestående er  

ca 230 000. 

Velforeningen har lenge informert meglere om pliktig medlemskap 

i Neskollen Velforening. I tillegg har meglere fått informasjon 

dersom det har vært utestående beløp registrert på boenheten som 

skal selges. Dette har redusert muligheten til å selge med gjeld og 

Velforeningen får dermed inn en større andel av kontingenten enn 

tidligere.  

Velforeningen har fått god respons fra meglerkontorene i området 

og samtlige prospekter inneholder nå info om pliktig medlemskap i 

Neskollen Velforening. 

 

Se www.neskollen.no for mer info vedrørende kontingent. 

  

    

 Regulering av trafikk ved amfiet: 

Styret ser på en løsning for å regulere innkjøring til amfiet. Det er 

til tider masse biltrafikk i dette området og det oppstår mange 

farlige situasjoner da det er mange barn og andre myke trafikanter 

som ferdes her.  

Styret vil gå i dialog med skole og kommunen for å finne en 

fornuftig løsning som i hensyn tar utrykning, snøbrøyting og andre 

praktiske forhold. 

  

    

 Tjernet: 

I forbindelse med etablering av tomt for Nes Arena er deler av 

tjernet fylt opp. Avløpsrør er nå justert slik at det ikke står vann inn 

i amfiet. I tillegg er det rensket langs kantene i tjernet. Det er 

ønskelig å renske opp mer i innløpet av tjernet, men til dette trengs 

det større gravemaskin. 

 

  

http://www.neskollen.no/
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 Øvre Neskollen 

Det jobbes videre med å få til et møte med kommunen for å få 

informasjon om videre utbygging. 

  

    

 HMS 

Det jobbes med å lage et utkast til et internkontroll dokument for 

Neskollen Velforening 

Velforeningen jobber med innspill og kommentarer til HMS og 

trafikksikkerhetsundersøkelsen som kommunen har sendt ut.  

Frist for innspill til kommunen er 20.august  

 

  

    

 Området rundt idrettsbanen 

Det jobbes med å lage en langsiktig plan for området nede ved 

idrettsbanen, tjernet og Eventyrstien. Aktuelle oppgaver er 

drenering, tynning av skog, fjerne kvisthauger, generell opprydding 

med mer. 

  

    

 Volleyballbanen: 

Volleyballbanen er nå rustet opp med ny sand og utstyrt med nytt 

nett. Styret oppfordrer alle til å benytte seg av banen. 

  

    

 Tellusvegen: 

Styret har tatt kontakt med Trysilhus for å få avklart overtagelse av 

arealer som tilhører Neskollen Velforening. I tillegg har Trysilhus 

fått spørsmål om generell ferdigstillelse av området, blant annet 

jordhaugen som ligger ved stien ned i Tellusvegen fra gangveien. 

  

    

 Gressklipping: 

Sesongen er i gang og det vil bli gjennomført en befaring med Nes 

Bygdeservice for å justere klippearealer og hyppighet. Det er først 

og fremst områdene på øvre Neskollen som trenger en justering, 

men også områdene ved idrettsbanen vil bli utvidet. 

 

Arbeidsutvalget vil gjennomføre gjødsling av aktuelle arealer på 

øvre Neskollen. 

  

    

 Styret og arbeidsutvalget gjennomfører en lokal dugnad 21.06. 

kl. 1700 for å ta ned busker, samt kviste trær langs Melkeveien. 

Dette for å bedre sikten i området. 

 

Beboere som ønsker delta i slike smådugnader kan kontakte 

arbeidsutvalget på hax@hax.no eller oss i styret på 

velforeningen@neskollen.no. 

  

    

Info Neste styremøte 21/06-2012 klokken 1700.    

 

mailto:hax@hax.no

