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Styrets sammensetning i 2015 

Leder: 

Kasserer: 

Sekreteer: 

Web-/infoansvarlig: 

Styremedlem: 

Revisor: 

Valgkomite: 

Avholdte styrem0ter 

Tore A. Warren 

Camilla R. Haltbakk 

Rune Bjerke 

Andreas Molteberg Jensen 

Kim Andre Nystuen 

Mari Okkenhaug 

Tore Kalleberg 

John Arne Brennsund 

Egil Lunder0 

Det har blitt avholdt 5 styrem0ter siden siste arsm0te. I tillegg er ganske mange mindre saker l0st via 

e-post i stedet for ordineere fysiske m0ter. 

Avholdte aktiviter 

Mai - Rusken aksjon 

Ryddeaksjon i neermilj0et for a fjerne s0ppel som samler seg i l0pet av vinterhalvaret. ca 20 personer 

m0tte, vellet serverte p0lser og brus etter endt rydding. 

Julegrantenning 

Markering av begynnelsen pa advent, vellet s0rget for pyntet juletre, gl0gg og pepperkaker til alle de 

ca. 80 fremm0tte. Frogner skolekorps spilte julesanger. I tillegg var hest og vogn pa plass for a trekke 

alle barna. 
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Noen viktige saker 

Lekeplasskomite etablert 

Medlemmer 

Hanne E. Solvang 

Heidi Bengtsson 

Egen e-post nylekeplass@gmail.com 

4. April, 2016 

Lekeplasskomiteen har fremmet forslag til ny plan for utvikling av lekeplassen i Granstubben. 

Styret vedtok forslaget pa styrem0te i februar. Se ellers sak under budsjett. 

Styret harmed hjelp fra lekeplasskomiteen s0kt om midler fra S0rum Kommune (kulturmidler) . 

S0knad om bistand, kr 75.000,-, ble sendt innen fristen 1. april 2016. 

lnnkjfring til Seljeveien/juletre«tomta» 

Kommunen svarte positivt pa styrets forslag om a begrense/unnga utvikling av tomta bak de gule 

rekkehusene i Seljeveien. Det var fremmet forslag om a bygge nye boliger her, styret fant dette 

uheldig med ytterliggere fortetting. I tillegg har vi en interesse av a utvikle omradet rundt juletreet 

slik at Lindeberg kan fa en hyggelig lokasjon for innbyggere for Lindeberg. 

Kommunen har vedtatt at tomten omdisponseres og at vellet far disponsisjonsrett. lngen utbygging 

med andre ord. 

Styret 0nsker en plass som kan benyttes hele aret og vii utarbeide plan for omradet som vii danne 

grunnlaget for en avtale med kommunen. 

Etablert Facebookside 

Side for velforeningen er na a pen, vi ma allikevel vcere flinke til a benytte denne slik at det blir en 

levende kanal. Deter ikke n0dvendig a vcere medlem av Facebook, siden kan apnes uavhengig, men 

bruker far ikke anledning til a svare/legge ut informasjon/sp0rsmal etc. 
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H0ringer / viktige m0ter 

Smedstua, !1)nske om mer nceringsareale. 

Lindeberg Vel gikk imot a benytte det foreslatte area let til industriell aktivitet. 

St0tte 

Vellet har bevilget penger til Frogner Skolekorps. 
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