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Møte nr. 

 52 
 

Emne: 

Styremøte 

 

Møtetidspunkt: 

24.3.15 
Møtested : 

Neskollen 

Kopi til: 

Styret, 
Referent: 

Magne 

Møtedeltakere  

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

 

Sak nr. Notat Ansvar Frist 

    

 Forslag til omregulering: 
Neskollen Velforening (NV) har mottatt varsel om mulig omregulering av siste 

delfelt fra grustaket og ned mot Hvamsmovegen. NV tar endelig stilling til dette 

når endelig forslag foreligger.  

 

  

    

 Økonomi: 
Det er innhentet pris fra OBOS for regnskapsføring. Foreløpige tall tilsier at 

dette blir langt dyrere enn dagens løsning. Det jobbes videre med å kartlegge pris 

og tjenester for regnskap og økonomitjenester. 

Det jobbes med forberedelser for utsending av årets kontingent. 

 

  

    

 Vårdugnad: 

Årets vårdugnad vil finne sted 5 og 6 Mai fra klokken 17-20. Fokus i år vil være 

NV sitt uteareal ved Nes Arena. Jobben går ut på å klargjøre for tilsåing av 

gress. Videre vil det være generell opprydding på NV sine arealer. Noe tynning i 

Eventyrskogen og eventuell vedlikehold av lekeplasser. 

Mer informasjon om dugnaden vil bli publisert på www.neskollen.no og 

infolapp i postkassene. 

 

  

    

 Skogområdet mellom Polarisvegen og jordet mot Hvamsmoen: 

Området er nå ryddet og det er lagt en haug med kvist inn mot gangveien 

mellom Polaris og Tellusvegen. Denne haugen vil bli fjernet til høsten når den 

har tørket. 

Kommunen har også tynnet og fjernet en del syke/døde trær langs gangveien 

oppover Melkeveien. Dette er nøye vurdert med fagfolk fra kommunen og er et 

rent HMS tiltak. 

 

  

    

http://www.neskollen.no/
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Trefellingssaker: 

NV har mottatt henvendelse om å rydde litt krattskog innerst i Skorpionen. Dette 

er innvilget.  

 

  

    

 Nes Bygdeservice: 

NBS vil etter påske gjennomføre feiing av veier og gangveier. Videre vil 

lekeplasser bli kartlagt frem til vårdugnaden med tanke på eventuelle behov for 

vedlikehold og utbedringer. 

 

  

    

 Idrettsanlegg: 

NV har besluttet å kjøpe inn noe flere komponenter til skateboard banen. Dette 

er snakk om rails, en ting som skaterne har etterspurt. 

 

Det er bestilt nye nett til fotballmålene på kunstgressbanen i krysset Melkeveien 

/ Geminivegen. Dette er en mye benyttet bane og nettene er i dårlig forfatning. 

 

Hvam-il har spurt om å få sette opp kiosken sin på Velforeningens grunn ved 

skateboardparken. Dette har vi ikke gitt tillatelse til med begrunnelse at Hvam-il 

må forholde seg til egen grunn men også grunnet estetisk hensyn. Stygge 

kontainere, ødelagt stakitt og uryddige forhold på eget anlegg må først ordnes 

opp i. Idrettsparken må være flott, ryddig og egne seg for rekreasjon også for de 

som ikke bare er opptatt av fotball. Forespørselen er besvart til anleggsansvarlig 

og leder i Hvam-il. 

 

I dialog med Hvam-il har vi gitt klarsignal for utvidelse av fotball baneanlegget. 

Hvam-il ønsker å etablere en ny kunstgressbane på sin tomt der tidligere 

Tennisbanen var. Velforeningen lar Hvam-il strekke banen noe innover mot 

Eventyrsskogen. Vi tinglyser ikke dette forholdet med bakgrunn i at arealet 

allerede er regulert som friareal. Velforeningens ønsker om profesjonelt etablert 

steinmur i naturstein, flytt av vannkum og forbedringstiltak for bedre drenering 

er akseptert av Hvam-il. Hvam-il bekoster kabelpåvisning og står for tiltakene.  

 

Velforeningen skal sammen med Hvam-il se på dreneringstiltak av vegen i 

sommer. Tiltaket blir utført av fagfolk. 

 

  

    

 Nes Høyre har kontaktet NV for å høre hvilke saker vi er opptatt av. De har fått 

muligheten til å delta i første del av neste styremøte. NV har påpekt at styret er 

upolitisk og handler på vegne av beboerne. 

  

    

 Neste styremøte 28.4.2015 kl.1800 

 

 

  

 


