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Møte nr. 

 53 
 

Emne: 

Styremøte 

 

Møtetidspunkt: 

28.4.15 
Møtested : 

Neskollen 

Kopi til: 

Styret, 
Referent: 

Magne 

Møtedeltakere  

Per, Petter, Sjur, Irene, Øyvind, Knut Arne, Ole Marius og Magne. 

 

Sak nr. Notat Ansvar Frist 

    

 Nes Høyre fikk en innføring om Neskollen Velforening (NV), hva den eier og 

hvordan den driftes. Styret informerte videre om de sakene man har engasjert 

seg i. I tillegg til brøyting, strøing og veilys, var gang og sykkelsti langs 

Hvamsmovegen, samt ungdomsskole plassering de viktigste punktene NV har 

tatt opp på vegne av beboerne.  

NV, påpekte igjen at styret er upolitisk og handler på vegne av beboerne. 

  

    

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

siste delfelt fra grustaket og ned mot Hvamsmovegen. Utvikler/eier informerte 

styret om sine planer og ønsket dialog og innspill rundt dette. Endelige 

synspunkter vil bli fremmet når forslag til omregulering foreligger. 

  

    

 Økonomi: 
Det er innhentet pris fra Sparebank 1 for regnskapsføring. Foreløpige tall tilsier 

at det er mulig å få til en tjenestepakke rundt dagens prisnivå, men med et bedre 

tjenestetilbud som blant annet back-up av registre. Dette vil spare NV for mye 

manuelt arbeid. Det jobbes videre med å konkretisere tilbudet for å få et riktig 

sammenlikningsgrunnlag. 

  

    

 Vårdugnad: 

Husk årets vårdugnad 5 og 6 Mai fra klokken 17-21.  

For mer informasjon se www.neskollen.no  

Husk registrering ved amfiet. 

  

    

 Bjørketrær Polarisvegen: 

NV har mottatt en forespørsel fra Nes Kommune vedrørende beskjæring av 

bjørketrær i Polarisvegen. Disse er beskåret på feil måte og kommunen mente at 

disse ville dø. Trærne er på kommunens areal og styret ber kommunen henvende 

seg direkte til de respektive styrene i Polarisvegen for videre dialog. 

  

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

NV har mottatt totalt tre henvendelser vedrørende trefelling. Samtlige områder 

ble befart i forkant av møte og hver søknad besvares enkeltvis. Det ble i to 

tilfeller innvilget fjerning av noe krattskog og enkel uttynning av mindre busker. 

I et tilfelle ble det gitt tillatelse til å felle et større tre som stod tett på andre større 

trær med dårlige vekstvilkår, dette med tanke på HMS. 

  

    

 Nes Bygdeservice, NBS: 

NBS har nå gjennomført feiing av veier og gangveier. Videre vil det bli utført 

mindre vedlikehold av lekeapparater samt at bark etterfylles der det er behov. 

  

    

 Nes Kommune: 

Det er avtalt møte med Nes Kommune vedrørende fornying av intensjonsavtale 

den 28.5.15. 

  

    

 Tellusvegen: 

Styret har hatt befaring i Tellusvegen sammen med 2 av sameiene og det er 
enighet i følgende punkter: 

 Velforeningens gress skal gjødsles skikkelig i vår. Ansvar Velforeningen. 
 Det skal fylles på med bark rundt de store lekeapparatene. Ansvar 

Velforeningen. 
 Velforeningen undersøker alternativ rundt dreneringen av 

vannbassenget med Nes kommune. Evt. kostnader for tiltak på 
vannbassenget faller på grunneier som er Neskollen Velforening. NV har 
mottatt de lokale sameienes synspunkter og tar disse videre. 

 Det etableres en gangsti på dugnad og det etter plantes noe prydbusker 
og grantrær på Velforeningens regning. Etter planting er på 
Velforeningens arealer.  

 

  

    

 Neste styremøte 20.5.2015 kl.1800 

 

 

  

 


