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Notat Ansvar Frist

1 Befaringer før møtet

1. Læringsverkstedet barnehage får sette opp gapahuk på fellesområdet. Den 
skal være tilgjengelig for alle utenom barnehagens åpningstider. 
2. Befaring sammen med badstueforeningen. Det er blitt funnet egnet plass i 
nærheten av gangsti fra feltet mot Tolvstein. Velforeningen må søke 
kommunen om bruk.

2 Henvendelser om brøyting

Beboere har sendt styret en del henvendelser om brøyting, i stor grad klager 
på brøyting på kommunale veier. Styret har svart at det er bedre å kontakte 
kommunen direkte. Også en del ønsker om spesialavtaler om brøyting, men 
styret tilstreber lik brøyting over hele feltet og på samme nivå på 
velforeningens veier som på de kommunale. Der det blir brøytet feil, tar 
styret det opp med dem som brøyter.

3 Ny E16

Det avholdes ny høringsrunde om prosjektet Ny E16. Styret ønsker å uttale 
seg på vegne av beboerne på Neskollen. Styret ønsker ikke å si noe om 
trasévalg som sådan, men ønsker å understreke vår bekymring for støy og 
forurensning tett på et stort boligfelt, skoler og idrettsanlegg. Styret 
oppdaterer tidligere høringsuttalelse ut fra endrede forutsetninger og sender 
inn ny uttalelse.
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4 Fordringer

Styret gikk gjennom utestående innbetalinger av kontingent. Selv om saker 
er sendt namsfogden, er det enkelte saker det er vanskelig å komme videre 
med. Styret vil be Kravia AS om et møte for å diskutere våre muligheter for 
å inndrive utestående beløp. 

5 Årsmøte

Styret velger å avholde årsmøtet elektronisk pga. usikker pandemi-situasjon. 
Dato og tid: 22. mars kl. 19.00. 
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