
 

 
 

-------------- Vel-Nytt 2- 2018 ---------------- 

Velkommen som medlem i Lindeberg Vel  

Lindeberg Vels formålsparagraf lyder: «Lindeberg Vel er en upolitisk forening som har til formål å 
fremme saker av allmenn nytte for stedet i den utstrekning som årsmøtet bestemmer, og med de midler 
en har til rådighet». Det er medlemmene, som gjennom årsmøtet, bestemmer hovedaktivitetene i velet.  
 
Noen eksempler på aktiviteter vi jobber med i løpet av året: 
 Vedlikehold av lekeplassen i Granstubben 
 Vedlikehold av «juletreplassen» i krysset Lindebergvegen/Seljevegen 
 Koordinere tiltak for beplantning/forskjønning og senere snøbrøyting av «Lindebergparken», 

gangveiområde nedenfor Sørum Næringspark.  
 Organisere «Rusken aksjon» 
 Julegrantenning 
 Ivareta Lindebergs interesser overfor kommunen 
 
Som medlem er det mulig å leie barnehagen i helgene til en meget hyggelig pris.  
 
Minner om at småsaker som mørke gatelys, tette kummer o.l. bør meldes kommunen direkte ved å 
bruke «Mitt Nabolag» på kommunens hjemmesider. 
 
 
Råkjøring forbudt! 

Det har i lang tid foregått 
råkjøring og farlig ferdsel i 
boligveger her på Lindeberg, 
spesielt i Seljevegen og 
Furuvegen, men også i 
Elgfaret og andre veger.  
 
Vi har vært i kontakt med 
kommunen gjentatte ganger og 
har nå fått gjennomslag for 
utplassering av fartsmålings-
skilt. Skiltet på Lindeberg vil 

flyttes mellom de aktuelle vegene med jevne 
mellomrom. Erfaringer viser at slike skilt bidrar til at 
man senker farten automatisk.  

MEN, vi gjør det helt klart for 
alle som ferdes på vegene våre 
at fartsgrensen på alle 
boligveger er 30 km/t. 

Ikke kast søppel i skogen vår! 
En Lindeberg-beboer fant nylig denne haugen med 
søppel i skogen. Det finnes svært mange alternativer  
til å bli kvitt søppel, både restavfall og elektronisk. 
Derfor er det helt uakseptabelt å bruke skogen som 
avfallsplass. Lindeberg Vel ber alle beboere og brukere 
av skogen innstendig om å ta vare på naturen vår til 
felles beste – IKKE kast søppel langs veier eller på 
fritids- og naturområder!  
 

 
Ny kasserer 
Valgt kasserer på årsmøtet måtte trekke seg fra vervet og vi har konstituert en ny kasserer ut inneværende 
periode. Ingrid Skjerdal, bosatt i Elgfaret, vil være velets kasserer i 2018. Velkommen til styret! 

Faktura for årets velkontingent finner du på baksiden av arket  


