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1 Bioenergi   

 Styret i Neskollen velforening hadde besøk av Håvard Midtskogen 

(Skogselskapet i Oslo og Akershus) samt Frode André Fallet og Hans 

Andreas Stumberg (Nes Bioenergi AS).   

 

Sammen ga de styret en rask innføring i teknologien samt de miljømessige 

og økonomiske effekter av en overgang fra elektrisitet som energikilde til 

bioenergi, samt behov og konsekvenser ved etablering av et bioenergi-

anlegg. 

 

Gjennom dialogen ble det også avdekket muligheter for at Nes Bioenergi 

AS kan nyttiggjøre seg av trevirket fra trefelling på boligfeltet. 

 

Mulige løsninger for etablering av et slikt anlegg for oppvarming av 

skolen, Nes arena, Neskollen hallen, COOP bygget og en eventuell 

videregående skole i privat regi, er diskutert. Endelig plassering og 

formelle avtaler mellom partene er også diskutert. COOP bygget som 

forsyner blant annet skolen med varme er baserer seg på olje. Dette 

anlegget er pålagt fjernet. Et alternativ til direktevirkende el-oppvarming er 

derfor nødvendig å få etablert. Mange av våre medlemmer benytter seg av 

skole, idrettshall og NES arena så dette blir en viktig sak for Velforeningen 

å bidra til å finne løsninger til. 
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2 Økonomi   

 Irene presenterer status og det ble diskutert påløpte og forventede 

kostnader i forhold til budsjett. 

 

Utestående fordringer ble gjennomgått, og styret i Neskollen velforening er 

enstemmige i at man skal legge seg på den strengeste linjen for å få inn 

foreningens tilgodehavende.   

I ytterste konsekvens kan det bety at det vil bli begjært tvangssalg, 

uavhengig av forholdet mellom utestående beløp og de prosessuelle 

kostnader som påløper.  

 

I listen over åpne kunde- og leverandørposter ligger også enkelte 

medlemmer med et tilgodehavende gjennom å ha innbetalt for mye i 

kontingent.  Flere av disse ble det i løpet av møtet tatt kontakt med for å få 

mulighet til å utbetale tilgodehavende så raskt som mulig.  Jobben med 

dette vil fortsette fremover. 

 

Utbedringer av lyset langs vegen i idrettsparken er snart ferdig. Kabel er 

skiftet, nødvendig innmat i lysmaster og en del pærer skiftes fortløpende 

ut. Prosjektet koster samlet cirka kr. 370 000,-. Dette er mere enn estimert, 

men vi ser ikke noen mulighet til å dele opp denne jobben. Det har vært 

mørkt der nede i hele 2017-2018. 

 

  

    

3 Tjenesteleverandører og priskontroll   

 Oversikter over omfang/behov er publisert og leverandørforespørselen er 

annonsert.  Det er allerede et par leverandører som har gitt signal om at de 

vil tilby sine tjenester, for deler av eller hele det beskrevne behovet.  

 

  

 Neste styremøte   

 23. oktober kl. 18:00.   
 


