
     Årsberetning 2016 
 

 

1 26. april 2017 

 

 

Styrets sammensetning i 2016: 
 
Leder:     Tore A. Worren 
Kasserer:     Irene O. Snellingen 
Sekretær:     Rune Bjerke 
Informasjonsansvarlig:   Per Oppegård 
Styremedlem   Bjarne Sletner 
 
Revisor:   Mari Okkenhaug 
   Tore Kalleberg 

Valgkomite:  John Arne Brennsund 
   Egil Lunderø 

 

Avholdte styremøter 
 
Det har blitt avholdt 4 styremøter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært prosjektmøter relatert til 
lekeplassen i Granstubben, og ‘Juletreplassen’. Andre mindre saker løst via e-post i stedet for 
ordinære fysiske møter. 

 

Avholdte aktiviter 

Mai – Rusken aksjon 
Ryddeaksjon i nærmiljøet for å fjerne søppel som samler seg i løpet av vinterhalvåret. Ca. 25 personer 
møtte opp. Det ble servert pølser og brus til deltagerne. 

Julegrantenning 
Markering av begynnelsen på advent. Velet sørget for pyntet juletre, gløgg og pepperkaker til alle de 
ca.  40 fremmøtte. Frogner skolekorps spilte julesanger. I tillegg var hest og vogn på plass for å trekke 
alle barna.  
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Noen viktige saker: 

Lekeplasskomite etablert 

Medlemmer: 

 Hanne E. Solvang 
 Heidi Bengtsson 

 Egen e-post: nylekeplass@gmail.com  

Lekeplasskomiteen har nå fullført første fase av oppgraderingen: Fjernet ubruklige apparater, gravd ut 
området og drenert, og fylt på med støtsand. Tre nye lekeapparater satt opp. Lekeplasskomiteen 
sikret seg et lekeapparat fra Frogner skole, denne ble demontert og fraktet ved to dugnader. Målet er 
å få dette montert denne våren, som en del av fase 2. 

Innkjøring til Seljeveien/juletre«tomta» 

Styret ønsker å opparbeide en plass som kan benyttes hele året. Stedet vil få et naturlig skille mot vei,  
samt at vi får en permanent løsning for juletre, samt benker og beplanting. Det ble i høst gjennomført 
em dugnad for å fjerne trær og kratt. Det er i tillegg satt opp parkering forbudt skilt.  

Etablert Facebookside 

Side for velforeningen er nå åpen, vi må allikevel være flinke til å benytte denne slik at det blir en 
levende kanal. Adresse: https://www.facebook.com/lindebergvel  

Barnehagen – inntekter 

Barnehagen betaler festeavgift for tomta, dette utgjorde kr. 142.415 i 2016. 

 

Prosjekter 
 

• Juletreplassen, jrf. budsjettet 
• Lekeplass i Granstubben, jrf. budsjettet 
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