
 
 

-------------- Vel-Nytt 2 - 2020 ---------------- 
 

Kjære alle Lindeberg-beboere  
Den ny-plantede julegrana blir også i år tent første helg i advent, men 
dessverre uten musikk, nisse, hest og vogn. Vi kan ikke samles som før 
eller oppfordre til å møtes slik smittesituasjonen er i samfunnet, men vi 
håper hver og en av dere tar vare på dere selv og at juletreet bidrar til å 
lyse opp litt i førjulstiden  

 

Fra årsmøtet 2020 
Lindeberg Vel gjennomførte et svært forsinket årsmøte 
22. september og 12 medlemmer (inkl. 6 fra styret) 
møtte opp for gjennomgang av fjoråret, samt dagens 
status.  

Årsberetningen og regnskapet for 2019, samt budsjettet 
for 2020 ble gjennomgått og godkjent. Valg av 
medlemmer til styret ble også gjennomført. Mangeårig 
leder Tore Worren ble takket av og ny leder for 
Lindeberg Vel ble Per Inge Nordvik. 

Årsberetningen inneholdt bl.a. en kort beskrivelse av 
aktiviteter gjennomført i 2019; Rusken-aksjon, 
arrangement ifm. julegrantenning, bistand til 
beplantning i Lindebergparken og montering av 
treningspark-apparater på samme sted. I tillegg har 
styret jobbet med innspill til utbyggingen av Bjerke 
Industriområde og levering av innsigelse mot 
reguleringsplanen for Smedstua næringsområde, som 
Lindeberg Vel mener er svært uheldig for både bomiljøet 
og trafikksituasjonen i området.  

Lindeberg Vel fikk nye nettsider i 2019 og adressen er: 
http://lindebergvel.org 

Budsjettet for inneværende år ble opprinnelig laget i 
mars, men nedstengningen av samfunnet og forsinket 
årsmøte gjør nok at de fleste budsjettposter overføres til 
2021.  

Årsmøtedokumenter og referat ligger på nettsiden her 
>> http://lindebergvel.org/arkiv  

Følg med på Facebook og nettsiden for mer 
informasjon om vellets arbeid og prosjekter! 

Prosjekter og arbeid 2020/21 
Her er en liste over noen av de prosjekter og oppgaver 
som vellet jobber med og som er budsjettert for 
2020/21: 

• Permanent juletre på plassen i krysset 
Lindebergveien og Rødkløverveien 

• Vedlikehold av treningsapparater i Lindebergparken 
• Inngå avtale om brøyting/strøing av turveien i 

Lindebergparken 
• Sørge for gressklipp på lekeplassen og i 

treningsparken sommeren 2021 
• Gjennomføre Rusken-aksjon april/mai, inkludert en 

vedlikeholdsdugnad på lekeplassen og rydding av 
busker/ugress ved juletreplassen 

• Rydding av stier og utlegging av tre-klopper på stier 
rundt om Vilbergfjellet 

• Oppgradering av ballplassen i Bekkeblomveien 
(basket/fotball) 

• Lage kart med informasjon om turveier og fasiliteter 
for store og små på Lindeberg 

• Lage en Facebook-gruppe for alle som bor på 
Lindeberg med gjensidig mulighet til å dele 
informasjon, spørsmål & svar, bytte-torg og annet 
som kan være smart å dele i lokalmiljøet 

• Julegrantenning med musikk, nisse, hest og vogn i 
2021 

 
Vel-kontingent 2020 
Selv om fakturaen for velkontingenten kommer sent i 
år, håper vi Lindebergs beboere ønsker å bidra i vellets 
arbeid for vårt felles bo- og fritidsområde. Vipps kr 175 
pr. husstand til nr. 70367 eller betal til konto 
9365.19.84619.  På forhånd tusen takk og god jul ������� 


