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Årsberetning 2014 
 

 

Styrets sammensetning i 2014 
 

Leder:   Tore A. Worren 

Nestleder:  John Arne Brennsund 

Kasserer:  Camilla Reierstad Haltbakk 

Styremedl.: Rune Bjerke 
Lars Johansen 

 Geir Ove Finstad 
Kim-Andre Nystuen 

Varamedl.:   Ragnveig Mikkelsen 
   Egil Lunderø 

Revisorer: Mari Okkenhaug 
Tore Kalleberg 

Valgkomité: 
Årets valgkomité har bestått av John Breivik og Tore Worren. 

Avholdte styremøter 
Det har blitt avholdt 7 styremøter siden siste årsmøte. I tillegg er ganske mange mindre saker løst via 
e-post i stedet for ordinære fysiske møter. 
Det er for tiden 110 betalende medlemmer. En ekstra purrerunde på høsten gav svært liten respons. 

Avholdte aktiviteter 

Rusken ryddeaksjon i nærmiljøet for å fjerne søppel som samler seg i løpet av vinterhalvåret. Ca 50 
personers møtte opp og fjernet relative store mengder søppel. Dette viser behovet for rusken 
aksjonen. Som takk til de frammøtte ble det servert pølser og brus etter vel utført innsats. 

Lekeplasser 
Styret har forsøkt å få i gang dugnad for vedlikehold på lekeplassen i Granstubben, 
laber interesse og mye regn torpederte planene. 
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Etter inspeksjon av lekeplassen av lekeplasskontrollør Gabrielle Drageseth den 7. mai 2014 ble det 
påpekt en del til dels alvorlige feil. Apparater som ikke kunne repareres fjernet. Utstyr med mindre 
feil ble reparert. 

I denne forbindelse kontaktet Vellet kommunen med forespørsel om økonomisk bidrag, og 
muligheten for at kommunen skulle ha det formelle (juridiske) ansvaret for lekeplassen i 
Granstubben. Svaret på begge spørsmålene var negative. 
Den planlagte lekeplassen på Søndre Mohagen står fortsatt i stampe. Møte med kommunen den 18. 
november ga ingen avklaring. Situasjonen har faktisk blitt mer uoversiktlig da han som påstår å eie 
tomta har gått bort. 

 
Vi har bedt om møte med kommunen hvor vi ønsket å ta opp en del aktuelle saker.  

Kommunen har ikke ønskt å stille til et slikt møte til tross for gjentatte skriftlige og muntlige 
henvendelser.  

I «Lindebergparken», bak Lindeberg næringspark, har det blitt asfaltert gangveier og satt opp lys. Vi 
fikk også satt opp lys mellom pumpestasjonen og Furuveien. 

P-plasser stasjonen 
I februar 2014 henvendte vi oss til kommunen for å få dem til å ta initiativ overfor Jernbaneverket for 
å få opparbeidet flere p-plasser, så utpå høsten ble det gjennomført. Det ser ut til at problemet er 
løst, i hvert fall for en liten stund. 

Lokale turstier 
Vellet er i dialog med Frogner I.L.og Lions, som igjen har kontakt med kommunen vedrørende 
oppgradering og vedlikehold turstier på Lindeberg (Rulla-Villbergfjellet). 

Folkemøte 
Frogner Vel var nok en gang primus motor for folkemøtet på Frogner, Lindeberg Vel deltok også på 
arrangementet. 

Julegrantenning 
Markering av begynnelsen på advent, Vellet sørget for pyntet juletre, gløgg og pepperkaker til alle de 
ca 100 fremmøtte. Frogner skolekorps spilte julesanger. I tillegg var julenisse, hest og vogn på plass.  
 

Høringer 
Tilsvar til kommunen vedrørende høring på rullering av kommuneplanen. Vår hoved-beskjed til 
kommunen dreide seg om den uheldige tendensen vi har sett med stadig blanding av industri- og 
boligområder og de uheldige sidene dette har. Vi rådet kommunen til å endre praksis på dette 
området. 
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