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Møte nr. 

 55 
 

Emne: 

Styremøte 

 

Møtetidspunkt: 

17.6.15 
Møtested : 

Øvre Neskollen, felt II 

Kopi til: 

Styret, 
Referent: 

Magne 

Møtedeltakere  

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

 

Sak nr. Notat Ansvar Frist 

 Økonomi: 
Oppfølging rundt kontingent og utsendelse av purringer.  

En del utsendelser har kommet i retur. Det jobbes med å finne korrekte adresser 

for nye utsendelse.                                    

  

    

 Overtakelsesbefaring B4/B5 etappe II: 

Det ble gått overtagelsesbefaring 11.6.15.  

Protokoll vil legges ut på våre hjemmesider. 

 

Styret har på flere punkter rådført seg med og støttet seg på uttalelser/svar fra 

relevante faginstanser i Nes kommune.  

 

Dette gjelder eksempelvis:  
-Tekst under punktet VA; hvorvidt det er i tråd med reguleringsplan. 

Bekreftet ok fra kommunen. Det tillegges at NV ikke aksepterer kostnader for 

justering av sandfangere på NV sin eiendom etter overtagelse. NV aksepterer 

heller ikke terrengjusteringer på NV sin eiendom uten at dette er avklart med 

NV.  

-Krav til autovern i Skytten. Avklart, ikke krav ihht gjeldende regelverk.  

-Sluttasfaltering 

Styret ønsker at veiene som skal overtas burde ha vært sluttasfaltert etter endt 

utbygging. Dette lar seg ikke gjøre slik dagens avtale foreligger.  

Styret har tidligere utarbeidet et infoskriv til utbyggere på Neskollen. Dette 

skrivet er nå korrigert og vil bli distribuert av kommunen til alle som søker om å 

bygge på Neskollen. 

 

Det er gjort avtale med utbygger om å bytte ut to sandkasser med et 
lekeapparat tilpasset større barn. Dette monteres, men kommer noe senere på 
grunn av leveringstid. 
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-Grensepinner blir satt opp i løpet av sommeren. 
 
Siste del av veilys blir montert i september og slutt testing av lys utføres 
samtidig. 

    

 Fordrøyningsbasseng i Tellusvegen: 
Velforeningen har fått en rekke henvendelser av beboere i Tellusveien som er 
misfornøyd med fordrøyningsbassenget. 
Dette er også en av punktene som Velforeningen har anmerket i sin 
overdragelsesprotokoll mot Trysilhus.. 
Arealet som bassenget står på er fortsatt tinglyst på Trysilhus og Velforeningen 
har ikke overdratt dette enda, men står for vedlikehold og daglig drift 
 
Velforeningen er interessert i en robust, profesjonell og langsiktig løsning som 
ivaretar både drenering og estetikk/ HMS. 
Velforeningen har rådført seg med kommunen med tanke på mulige løsninger 
på problemene relatert til bassenget. 

  

    

 Tilhenger: 

Velforeningens tilhenger er igjen utsatt for hærverk og skiltene er i tillegg 
fjernet eller stjålet. Forholdet er anmeldt til politiet. 
 

  

    

 Neste styremøte 18.8.2015 kl.1800  Nes Arena 

 

 

  

 


