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Avholdte møter 
Det har blitt avholdt 3 fysiske styremøter siden siste årsmøte. Mindre saker er løst via e-post i stedet 
for ordinære møter. 
 
 
Gjennomførte aktiviteter 
 
Mai – Rusken aksjon 
Ryddeaksjon i nærmiljøet for å fjerne søppel som samler seg i løpet av vinterhalvåret. Nærmere 40 
store og små deltok på årets aksjon og det ble samlet en stor mengde søppel, både stort og smått, 
langs veier, gangveier og i grøfter. Dugnadsinnsatsen ble avsluttet med grillpølser og drikke. Takk til 
alle som møtte opp! 
 
Julegrantenning 
Markering av begynnelsen på advent, lørdag 30. november. Vellet sørget for pyntet juletre, gløgg og 
pepperkaker til alle de over 100 fremmøtte, store og små. Frogner skolekorps spilte julesanger. I 
tillegg var hest og vogn på plass for å trekke alle barna og julenissen delte ut godteposer.  
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Noen viktige saker: 
 
Utbyggingen av Bjerke Industriområde 
Utbyggingen av Bjerke-jordet, eller det som nå heter Bjerke Industriområde, inkludert heving av veien 
over Jeksla, har pågått i 2018/2019. Veien ble ferdigstilt i juni 2019 og de planlagte byggene er i ferd 
med å ferdigstilles og klargjøres for innflytting ved årsskiftet 2019/2020. Lindeberg Vel har vært i 
jevnlig kontakt med Bulk Eiendom som utvikler området og de kom også til årsmøtet i mars 2019 for å 
informere om prosjektet. 
 
Utbyggingen av Smedstua næringsområde 
Lindeberg Vel har over flere år hatt innsigelser og jobbet mot utbygging av deler av jordet langs 
Trondheimsvegen ved Sørum Næringspark, kalt for «Smedstua». Vellet er sterkt imot utbyggingen 
fordi en utvidelse av næringsområdet langs hovedveien mellom Lindeberg og Frogner/E6 utgjør en 
økning i trafikk med tungtransport og varebiler fra morgen til ettermiddag, samt at inn-/utkjøring vil 
krysse gang- og sykkelveien som våre barn og unge bruker til/fra skole og idrettsplass. Planen 
regulerer ny avkjørsel fra Trondheimsvegen, som skal betjene både Sørum Næringspark og Smedstua. 
Det blir oppgitt at dette vil innebære en forbedret trafikksituasjon lokalt, og være positivt også for 
boligområdet på Lindeberg, noe vellet er sterkt uenige i. 
 
Sørum kommune har derimot prioritert arbeidsplasser i kommunen og presset på for at 
reguleringsplanen ble endelig vedtatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember 
2019, til tross for innsigelser også fra Fylkesmannen Oslo og Akershus på grunn av omdisponering av 
dyrket mark.  
 
Nettside 
Det ble vedtatt på årsmøtet i 2017 at nettsiden skulle oppgraderes. Det ble ikke anledning i 2018, 
men nye sider ble lansert i slutten av april 2019. 
 
Støtte 
Vellet støtter: 
- Frogner IL v/skigruppa 
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Prosjekter 
Lindebergparken 

- «Prosjekt Beplantning» i Lindebergparken ble endelig iverksatt mai/juni 2019. I samarbeid 
med Feiring Bruk, en landskapsarkitekt og naboene til parken ble en plan ferdigstilt. Deretter 
sørget Feiring Bruk for beplantning av trær og busker langs gangveien. Gangveien har blitt 
måkt hele vinteren 2019/20. 
 

- Treningspark: Et lite utvalg treningsapparater ble innkjøpt og plassert på den lille sletta langs 
gangveien i Lindebergparken i begynnelsen av november 2019. Det var nok ikke så mange 
som benyttet apparatene i 2019 med frost og snø på slutten av året, men 2020 gir nye 
muligheter. 

 
Lekeplassen 

- Fornying av lekeplassen i Bekkeblomveien (tidl. Granstubben) ble fullført i 2018. Det ble ikke 
utført noe ytterligere vedlikehold på lekeplassen i 2019.  

- Det er behov for å utføre beising/impregnering av plattingen, utbedring av ballplassområdet 
inkl. vask/beising av gjerder. Utsettes til 2020. Det er ønskelig med en forbedring av 
fotballbane-området. Dette vil kreve en del grunnarbeider som det budsjetteres for i 2020. 
Det samme gjelder for en oppgradering av basketplassen. Her kreves grunnarbeider og ny 
asfaltering/merking av asfalt.  


