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Henvendelser fra Plutosvingen
Det har i flere omganger kommet henvendelser fra Plutosvingen om
fellesarealer, og styret har to ganger vært på befaring der. En skråning som
beboere har ment er ustabil, er i følge entreprenør og utbygger Idéhus
stabil. Området er opparbeidet i henhold til reguleringsplan. Beboere har
ønsket å opparbeide skråningen med beplantning. Styret er positive til
dette såfremt beboerne fremlegger en plan for vedlikehold som godkjennes
av styret.
Beboere i Plutosvingen ønsker også å tynne ut i skogholtet sør for
bebyggelsen. Styret er positive til dette, og kan bidra med fliskutter og
traktorhenger. Tynningen av skogholtet skal skje i tråd med etablert praksis
for fellesområder ellers på feltet: Tynning, ikke flatehogst. Styret ønsker
også at det etableres en sti på samme sted, noe som kan besørges etter
rydding av kratt som er kastet der.
I tillegg, er det et ønske om lekeapparater. Velforeningen ønsker i
utgangspunktet å vente med å etablere lekeplass til området er ferdig
utbygget, men inviterer beboerne til dialog om eventuell tidligere start på
dugnadsbasis.
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Økonomi
Irene og Knut Arne orienterte om status økonomi. Nytt skybasert
økonomisystem er innført, hvilket vil gi Neskollen velforening enklere
administrering og vedlikehold av medlemsmasse. Mulighet for integrasjon
mot eksterne registre (eierskifte) avklares nærmere. Fakturering klargjøres
og sendes ut i mai.
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Ansvar
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Utleie av tilhenger
Ordning med utlån av tilhenger avvikles. Dette ansees ikke som en av
styrets kjerneoppgaver, det medfører mye oppfølging, og det medfører
vedlikehold.

Neste styremøte: 8. juni.
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