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Styrets sammensetning i 2017: 
 
Leder:  Tore A. Worren 
Kasserer:  Irene O. Snellingen 
Sekretær:  Rune Bjerke 
Styremedlem:  Per Oppegård 
Styremedlem: Bjarne Sletner 
 
Revisor:  Mari Okkenhaug 
 Tore Kalleberg 
Valgkomite:  John Arne Brennsund 
 Bjørn Bjølverud 
 
 

Avholdte møter 
Det har blitt avholdt 3 styremøter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært gjennomført 
prosjektmøter relatert til lekeplassen i Granstubben, og «Juletreplassen». Andre mindre saker er løst 
via e-post i stedet for ordinære fysiske møter. 
 
Vellet har hatt møte med kommunen vedrørende aktuelle saker (Smedstua, Juletreplassen), 
samt med Sørum Næringspark. Vi har avtalt nytt møte med Sørum Næringspark i løpet av våren. 
 
 

Avholdte aktivititeter 
 
Mai – Rusken aksjon 
Ryddeaksjon i nærmiljøet for å fjerne søppel som samler seg i løpet av vinterhalvåret. Vellet var veldig 
fornøyd med oppmøtet. Takk til alle som møtte opp. Det ble servert pølser og brus til deltagerne. 
 
Julegrantenning 
Markering av begynnelsen på advent. Vellet sørget for pyntet juletre, gløgg og pepperkaker til alle de 
nesten 100 fremmøtte. Frogner skolekorps spilte julesanger. I tillegg var hest og vogn på plass for å 
trekke alle barna.  
 
Skiløyper 
Da vinteren 2017/18 har blitt en vinter med gode skiforhold har Frogner IL ved skigruppa kjørt opp 
løyper lokalt på Lindeberg også. Vi takker Frogner IL, og vi bidrar økonomisk til at dette skjer. 
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Noen viktige saker: 
 
Innkjøring til Seljeveien/juletreplassen 
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, benker og beplanting. Til tross for at det er tre år 
siden vedtaket i kommunen har de ennå ikke godkjent vår plan for permanent juletreplass. 
 
Facebookside 
Siden for velforeningen ble etablert for flere år siden, men vi må allikevel være flinke til å benytte 
denne slik at det blir en levende kanal. Det er ikke nødvendig å være medlem av Facebook, siden kan 
åpnes uavhengig, men bruker får ikke anledning til å svare/legge ut informasjon/spørsmål etc. 
 
Nettside 
Det ble vedtatt på årsmøtet i 2017 at nettsiden skulle oppgraderes. Det har dessverre ikke blitt 
anledning til å gjøre dette inneværende år, men nettsideansvarlig fortsetter som styremedlem og vil 
arbeide for å gjøre nettsiden oppdatert igjen. 
 
Støtte 
Vellet støtter: 
- Frogner Skolekorps 
- Frogner IL v/skigruppa 
 
Prosjekter 
Juletreplassen:  

- Vellet har fulgt opp kommunen mht. denne saken. Det har ikke vært mulig å få på plass en 
avtale i 2017 og vi er ikke gjort kjent med årsaken til dette. Vi ønsker fortsatt å ha disponible 
midler til dette slik at vi kan starte opp prosjektet på kort varsel når kommunen får bestemt 
seg. 
 

Lekeplass i Granstubben: 
- det gjenstår å kjøpe inn ett lekestativ beregnet på aldersgruppen 5+, samt basketkurv i 

metall. Stativet blir montert av leverandør. Styret må inngå avtale med leverandør av 
tjenester for jevnlig kontroll/godkjenning av lekeapparatene. 

- av dugnadsoppgaver gjenstår det å beise platting, grunne basketballveggen før dekorasjon, 
samt å rengjøre/høytrykksspyle gjerdet. Planlegges gjennomført ifm. Rusken-aksjon 2018. 

 
Lindebergparken 

- Vellet ønsker å utvikle og forbedre Lindeberparken. Dette må skje i samarbeid med 
kommunen. Det har desverre vært lite framdrift i 2017. 
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Skatteplikt ifm. festeinntekt 
- Gjennom hele 2017 har styret forsøkt å få avklaring fra skattemyndigheter, 

Brønnøysundregistrene og regnskapskyndig rådgiver hvorvidt vellet er skattepliktig for 
inntektene fra festeavtalen med Lindeberg FUS barnehage. 
 

- Svarene som gis er motstridige og det har ikke lykkes oss å få en konklusjon. Styret må ta opp 
til vurdering om vellet bør engasjere en skatteadvokat for å få en endelig avklaring, med 
mindre ny regnskapsfører, revisor eller andre tilhørende Lindeberg Vel kan yte oss denne 
profesjonelle bistanden. 


