
 
Årsmøtereferat Lindeberg Vel 

 
 
Tid:   18. april 2018, kl. 19:00 
Sted:   Lindeberg Barnehage, Farexvegen 
Tilstede: 11 medlemmer av vellet, inkludert 5 fra styret 
Fra Styret: Tore Worren, Irene O. Snellingen, Per O. Oppegård,  

Bjarne Sletner 
 
 
Dagsorden: 

1. Konstituering 
2. Årsberetning 
3. Regnskap/budsjett/fastsetting av kontingent 
4. Valg 
5. Innkomne forslag 
6. Eventuelt 
 

 
1. Konstituering 
 
Leder Tore Worren åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. 
 
Innkallingen ble delt ut per post til alle beboere i forkant av årsmøtet. Innkallingen og 
dagsorden ble godkjent og årsmøtet var beslutningsdyktig. 
 
Følgende ble valgt: 

Ordstyrer    Tore Worren 
Referent    Irene O. Snellingen / Tore Worren 
Underskrive årsmøteprotokollen John Arne Brennsund / Ann-Karin Skadsdammen 

 
2. Årsberetning 
 
Årsberetning ble delt ut og gjennomgått på årsmøte. Ingen kommentarer utover de 
beskrivelser som sto i beretningen og denne ble dermed godkjent. 
 
 
3. Regnskap, kontingent og budsjett.  
 
Regnskapet ble delt ut under årsmøtet. Revisorene hadde på forhånd revidert og godkjent 
regnskapet iht. tidligere etablerte retningslinjer. 
 



Det ble i fjor påpekt at regnskapsføringen burde legges om fra kontantprinsippet til 
regnskapsprinsippet. Det har ikke blitt en avklaring på spørsmålet om skatteplikt knyttet til 
inntekter fra veltomten enda og styret arbeider videre med dette og med prinsipper for 
føring av regnskapet.  
 
Regnskapet ble godkjent. 
 
Kontingent 
 
Kontingenten ble vedtatt uendret på kr 175. 
 
Budsjett 
 
Lekeplass (ferdigstilling Granstubben) – kr 80.000 

- det avsettes kr 50.000 til innkjøp av et lekeapparat, samt øvrige kr 30.000 til grunnarbeid på 
ballplassen, samt noe materialkostnad til beising/grunning av platting og basket-vegg. 

Forskjønning av Lindeberg – kr 100.000 
- fortsette planleggingen og oppstart arbeid med å lage en samlingsplass på «juletretomten», 

bl.a. med beplantning og en «bauta» el. med belysning. Jobbe for permanent plassering og 
lys til juletreet. Avventer fortsatt kommunens behandling og frigivning av areal. 

- Iverksette tiltak for beplanting i Lindebergparken. Kontakte Feiring Bruk på nytt for 
finansiering og legge press på kommunen for fortgang i godkjennelsen av beplantningen. 

Julegrantenning (årlig arrangement) – kr 10.000 
 
Kommentar ang. budsjetteringen:  
Budsjettet bør settes opp sammen med regnskapet og foreslåtte disponeringer for 
kommende år, både investeringer og drift, bør fremkomme sammenlignet med fjorårets 
regnskap. 
 
Budsjett ble deretter godkjent. 
 
4. Valg.  
 
Sittende styre 
Leder:  Tore A. Worren  1 år igjen 
Kasserer:  Irene Snellingen På valg 
Sekretær: Rune Bjerke På valg 
Styremedlem: Bjarne Sletner 1 år igjen 
Styremedlem: Per Olav Oppegård 1 år igjen 
 
To verv er på valg; kasserer og styremedlem. 

 

Valgkomiteen informerte om at kandidater til begge verv var kontaktet og hadde akseptert å 
bli valgt. I tillegg var det kommet innstilling om et ekstra styremedlem. Årsmøtet foreslå at 
denne ble valgt inn som varamedlem med anbefalt, men ikke obligatorisk fremmøte på 
styremøter. 
 
  



Følgende ble foreslått: Kasserer:  Knut Erik Bauer (2 år) 
 Styremedlem: Irene O. Snellingen (2 år) 
 Varamedlem:  Mariann Bjølverud (1 år) 
 

 Revisor: Tore Kalleberg (2 år) 
  Mari Okkenhaug (2 år) 
 
Det kom ingen innsigelser og ovennevnte ble enstemmig valgt. 
 
Valgkomiteen:  Leder: John Arne Brennsund (1 år igjen) 

  Medlem: Bjørn Bjølverud (1 år igjen) 
 
I tillegg ønsket årsmøtet at navngitte ressurspersoner for ulike prosjekter skulle skrives inn i 
referatet. 
 
Forskjønningsutvalget Bjarne Sletner / Per Oppegård (vara) 
 Åse Svendheim 
 John Arne Brennsund 
 Berit Daa 
 Marianne Ellingsdalen 
 
«Lindebergparken» John Breivik 
 
Lekeplassen Hanne Solvang 
 
 
5. Innkomne forslag 
 
Redusert fart i Lindebergvegen, fartsdumper / opphøyet gangfelt v/ Moengvegen  
Innsender skriver:  

Lindebergveien blir mer og mer trafikkert og store deler av trafikken som kjører her 
er tungtransport som tar lite hensyn til gående. Vi ønsker en trygg skolevei for barna 
våre og det hadde vært fint å sette trafikksikkerhet i fokus på denne vegen. Dette ved 
å redusere fartsgrensen på hele strekningen, samt lage fartsdumper/ evt. opphøyd 
gangfelt. Vi savner også et gangfelt ved utkjørselen ved Moengvegen og over til 
bussholdeplassen så barna trygt kan krysse vegen. 

 
Årsmøtet kommenterer: 

Lindebergvegen er fylkesveg og det er Statens vegvesen som vurderer hvorvidt veien 
skal karakteriseres som ekstra farlig med behov for tiltak. Lindeberg Vel har ved 
tidligere anledninger bedt om tilsvarende tiltak, med negativt resultat. Etter 
endringen av veien til forkjørsvei har farten økt og med utbyggingen i «dumpa» med 
tilhørende tung anleggstrafikk er situasjonen forverret siden siste kontakt med 
vegvesenet.  

 
Konklusjon: Innsender lager et utkast til sak som Lindeberg Vel v/Styret stiller seg bak og 
som sendes til Statens vegvesen, med kopi til kommunen og Fylkeskommunen. 
 
 



Hundemøkk og forsøpling med avfallsposer 
Innsender skriver: 

Det er mange som bare lar hunden sin «drite» overalt; i grøfter og på gangveier på 
Lindeberg. Det har også vært en del avføring i skispor i vinter. Dette er det viktig at 
det blir tatt tak i og gjort noe med. Hvis man ikke klarer å plukke opp «dritten» etter 
hunden sin, så er man ikke egnet til å ha hund. Det er også mange som bare legger 
fra seg små svarte poser med «dritt» på gangveier og andre steder. Disse posene 
forsvinner plutselig ikke av seg selv! 
 
Innsender oppfordrer deretter styret om å ta opp saken på årsmøtet og informere 
hundeeiere på Lindeberg om ansvaret de har. I etterkant har vi sett i Elgtråkket at 
problemet også gjelder avføring fra hest, midt på gangveien. Det er heller ikke greit! 

 
Årsmøtet kommenterer: 

Dette er et gjentakende problem som dessverre er vanskelig å komme til livs når det 
stadig er noen ignorante hundeeiere som ødelegger og gir dårlig rykte til alle 
hundeeiere. Det er dessverre ingen sanksjonsmuligheter annet enn selvjustis blant 
områdets beboere og oppfordring om å ta opp hundemøkk og ta med seg 
hundeposen til egnet avfallsdunk. Det var tidligere utplassert noen avfallsdunker 
beregnet på hundeposer, men det finnes ingen ordning for eller avtale om å tømme 
disse – derfor ble de fjernet igjen. Det finnes klistremerker (laget av Norsk Kennel 
klubb) som man kan klistre på egen avfallsdunk stående langs veien for å oppfordre 
hundeeiere at avfallsposen kan kastes der. Vellet har en bunke slik merker tilgjengelig 
og kan dele ut til som har dunker stående langs vegene som er egnet til å kaste 
hundeposer i. 

 
Konklusjon: Saken tas opp i neste Vel-nytt med en sterk og klar oppfordring til hundeiere 
om å ta hensyn til naboene, andre beboere og miljøet med sitt hundehold. 
 
Brøyting på gangstien i «Lindebergparken» 
Innsender skriver: 

I løpet av vinteren har jeg vært ute på mange turer på Lindeberg og lagt merke til at 
gangvei fra Trondheimsvegen - Lindebergvegen – Granstubben/Furuveien, ikke blir 
brøytet. Dette er et turområde som blir vanskelig å benytte når det har vært så mye 
snø og is som det har vært i vinter. Hvem er det som har ansvar for denne gangveien? 
Kan Lindeberg Vel innhente priser for brøyting / strøing på denne gangveien og er det 
økonomi til dette i vellet? 

 
Årsmøtet kommenterer: 

Gangstien i «Lindebergparken» er ikke kommunal og det er opp til fellesskapet å 
holde stien åpen og tilgjengelig for turgåere. Vellet har tidligere hatt en avtale om 
brøyting, men kom for sent i gang med å skaffe noen da vinteren slo til for fullt. 
Tidligere avtalepartner hadde da ikke anledning til å ta oppdraget lenger og med de 
snømengdene som kom, var alle andre brøytemannskaper opptatt. Styret beklager 
dette og lover å være tidligere ute neste vintersesong. 

 
Konklusjon: Vellet innhenter tilbud hos aktuelle firmaer/tjenesteytere innen høstferien og 
gjør en avtale for kommende vinter.  
 



Arrangere St. Hans feiring 
Det har kommet en forespørsel om vellet kan organisere en St. Hans feiring, f.eks. på 
lekeplassen med aktiviteter for barn. 

 
Styret kommenterer: 

Det har tidligere blitt organisert og arrangert St. Hans feiringer / sommerfester i regi 
av vellet. Ved siste anledning ble det lagt ned mye jobb i arrangementet, men med 
svært dårlig fremmøte. Konklusjonen i ettertid var at fremtidige feiringer ble satt på 
«pause». Hvis det allikevel nå er noen av beboerne på Lindeberg som ønsker å lage et 
slikt arrangement så kan vellet bidra økonomisk.  

 
Forslag: Lage en Facebook-avstemming for å undersøke interessen for å lage et 
arrangement og for å invitere frivillige til å utgjøre en festkomite. 

 
 

6. Eventuelt 
- Det kom et tips om at man bør ta med lyskaster(e) til julegrantenningen for å gjøre 

området lysere og tryggere ifm. arrangementet. 
- Det kom et ønske om søppelkasse i «Lindebergparken» (turstien ned fra Sørum 

Næringspark, på oversiden av Moengvegen og videre ned til Granstubben). En god 
idé, men også et spørsmål om regelmessig tømming. Ingen umiddelbar løsning 
fremkom på møtet, men gode forslag mottas. 

- Styret ble oppfordret til å ta kontakt med Sørum kommune / Feiring Bruk for å få fortgang i 
beplantningen i Lindebergparken. 

- Mange på Lindeberg har reagert på den massive utbyggingen som er startet på 
Bjerke-jordet. Styret informerte om at dette er iht. reguleringsplanen for området 
(Bjerke Industriområde) som ble opprinnelig vedtatt i 2005, med siste offentlige 
høring i 2013 for endringer. Lindeberg Vel har ved flere anledninger hatt innsigelser 
og protestert mot planene – uten å få gjennomslag. Siden det har gått 5 år siden 
vedtaket er det forståelig at den omfattende utbyggingen kommer litt overraskende 
på oss som bor her nå. Slik vi forstår planene og vedtakene så skal Lindebergvegen 
utvides i dumpa, fylles opp rundt 4 meter og det skal bygges av-/påkjøringsramper 
fra øst og vest. Det er Bulk Eiendom som eier området og vellet har bedt om en 
orientering om utbyggingen og tidsplan for når Lindebergvegen blir berørt. Bulk var 
invitert til å gi en orientering på årsmøtet, men de ønsket ikke å stille opp. Vi vil henstille til 
utbygger at de viser samfunnsansvar og informerer lokalbefolkningen godt underveis. 

 
Møtet ble deretter avsluttet. 
 
Frogner, 26. april 2018 
 
Irene O. Snellingen, referent 
 
 
 
_________________________   _________________________ 
John Arne Brennsund (sign.)  Ann-Karin Skadsdammen (sign.) 


