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Sak nr. Notat Ansvar Frist 

    

 Økonomi 

Status utestående er 31290kr. Collector følger opp og har dialog 

med medlemmer som har utestående beløp. 

 

Utsendelse av kontingent 2012: 
Målsetning om utsendelse 16april med forfall 30april.  

 

Det er gjort en stor jobb for å få registrert inn nye medlemmer i 

Tellusvegen og nye tomteeiere på B5.  

 

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

  

    

 Intensjonsavtale med kommunen: 

Arbeidsgruppen hadde et positivt møte med kommunen 27.3.2012 

Et utkast til intensjonsavtale 2012 ble fremlagt og diskutert. 

Kommunen har fått midler øremerket Trygg Skolevei og det vil i 

løpet av vår/sommer bli satt opp skilter ved gangfelt nederst i 

Melkeveien. Før skolestart vil det bli skiltet fartsgrense og det skal 

bygges flere fartsdempere rundt på feltet. 

 

Signert intensjonsavtale vil publiseres på portalen så fort denne 

foreligger. 

 

I møtet ble det også tatt opp aktuelle temaer vedrørende nytt del felt 

på øvre Neskollen. Styret har nedsatt en egen arbeidsgruppe 

bestående av Per, Petter og Torkel som vil jobbe videre med dette. 

Representant fra kommunen vil bli invitert til neste styremøte. 

Aktuelle temaer er HMS, lekeplasser og retningslinjer rundt 

overtagelse av infrastruktur med mer. 

  

    

http://www.neskollen.no/
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 Vårdugnad 2012: 

Vårdugnaden blir gjennomført lørdag 5mai og søndag 6mai.  

Håvard Aksnes fra AU deltok på styremøtet og prioriterte oppgaver 

ble gjennomgått. 

Håvard kaller inn ressurspersoner til videre planlegging over påske. 

Prioriterte oppgaver vil være amfiet, rydding av skog ved 

kunstgressbanen, Salamanderdammen, opprenskning i 

Eventyrstien, grusing av gangstier, gjødsling av grøntarealer B5 og 

beisning av krakker og lekeapparater. 

 

Se www.neskollen.no for mer info.  

Det vil også bli sendt ut et eget infoskriv om vårdugnaden. 

  

    

    

Info Neste styremøte 24/04-2012 klokken 1900.    
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