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Styrets sammensetning i 2018: 
 
Leder:  Tore A. Worren 
Kasserer:  Knut Erik Bauer (valgt, men trakk seg 1 uke i etterkant)  
 – Irene O. Snellingen (ivaretok oppgavene frem til 05.09.18) 
 – Ingrid Skjerdal (konstituert fra 05.09.18)  
Styremedlem:  Irene O. Snellingen 
Styremedlem:  Per Oppegård 
Styremedlem: Bjarne Sletner 
Varamedlem: Mariann Bjølverud 
 
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 egne møter 
relatert til festekontrakten med barnehagen, møte med advokat knyttet til vurdering av skatteplikt og 
befaring i Lindebergparken. Andre mindre saker er løst via e-post i stedet for ordinære fysiske møter. 
 
 
Avholdte aktiviteter 
 
Mai – Rusken aksjon 
Ryddeaksjon i nærmiljøet for å fjerne søppel som samler seg i løpet av vinterhalvåret. I tillegg ble det 
utført delvis vask av gjerde på ballplassen og høytrykksspyling av veggen på basketbanen. Det ble 
også gjort forberedelser til plassering av det sist innkjøpte lekestativet. Vellet var veldig fornøyd med 
oppmøtet. Takk til alle som møtte opp. Det ble servert pølser og brus til deltagerne.  
 
Snegleaksjon 
I slutten av mai ble gjennomført en snegleaksjon med utdeling av Nemaslug-middel for bekjempelse 
av snegler. 
 
Lekeplassen 
Det siste lekestativet ble montert i månedsskiftet mai/juni. Med dette er oppgradering av lekeplassen 
fullført. Gjenstående vedlikeholdsoppgaver er beising/impregnering av plattingen, samt utbedring av 
ballplassområdet inkl. vask/beising av gjerder.  
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Julegrantenning 
Markering av begynnelsen på advent, lørdag 1. desember. 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 og julenissen delte ut godteposer.  
 
Skiløyper 
Frogner IL ved skigruppa har kjørt opp løyper lokalt på Lindeberg også i år. Vi takker Frogner IL, og vi 
bidrar økonomisk til at dette skjer. 

 
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. 
 
Status: Sørum kommune har i kommunedelplanen markert store deler av det ønskede område til 
boligutbygging og planlegger å selge til utbygger. Det betyr at våre planer for et permanent og utvidet 
samlingssted bortfaller. Vi vil allikevel forsøke å jobbe for at noen kvadratmeter nærmest krysset kan 
bli en permanent plass for juletre, samt fortsatt plassering av sittebenk. 
 
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. Nettsiden har ligget brakk i 2018, 
men det er iverksatt arbeid med å få den relansert innen mai 2019. 
 
Støtte 
Vellet støtter: 
- Frogner Skolekorps 
- Frogner IL v/skigruppa 
 
Prosjekter 
Lindebergparken 

- Vellet ønsker å utvikle og forbedre Lindeberparken. Dette må skje i samarbeid med 
kommunen. Det har vært noe framdrift i 2018, med bl.a. befaring sammen med 
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næringsparken, Feiring Bruk og kommune for beplantning. Det foreligger nå en plan og denne 
skal iverksettes i 2019. Styret ønsker å gå til innkjøp av enkle treningsapparater (Tufte-park) til 
plassering ved sittegruppen for allmenn bruk. Sammen med beplantning håper vi turområdet 
blir enda mer hyppig bruk av beboerne på Lindeberg. Gangveien har blitt måkt hele vinteren 
2018/19. 
 

Skatteplikt ifm. festeinntekt 
- Styret har jobbet i flere år for å få en avklaring på krav om skatteplikt på festeinntekten fra 

Lindeberg FUS barnehage. Reglene har vært vanskelige å tolke og beregningsgrunnlaget 
måtte gås igjennom på nytt. 

- Etter gjennomgang med advokat har det blitt konkludert at Lindeberg Vel ikke er skattepliktig 
for inntekten vi får gjennom festekontrakten gitt den nåværende størrelsen på årlig 
leieinntekt. Når leieinntekten når et visst tak basert på utvikling av konsumprisindeksen skal 
saken opp til ny vurdering. Dette vil ikke skje før om 2-3 år, og skattereglene kan innen den tid 
bli endret. Dette må følges opp årlig av det til enhver sittende styre. 


