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Avholdte møter  
Det har blitt avholdt 2 styremøter på Teams siden siste årsmøte (forsinket gjennomført 
22. september 2020). Mindre saker er løst via e-post i stedet for ordinære møter.  
 
Gjennomførte aktiviteter  
2020 ble et spesielt år hvor Corona-pandemien medførte at store deler av samfunnet 
ble stengt ned i perioder. Det har derfor vært begrensede muligheter til å gjennomføre 
felles aktiviteter. 
 
Rusken aksjon  
Vår faste ryddeaksjon i nærmiljøet måtte avlyses da slike arrangement ikke lot 
gjennomføre med de restriksjonene som var gjeldende på våren 2020. 
 
Julegrantenning  
En ny smittebølge på senhøsten gjorde at fellesarrangement ikke lot seg gjennomføre. 
Styret pyntet juletreet med lys og det ble tent uten noen markering lørdag 28. 
november. Det ble så stående og lyse til 20. dag jul (13. januar 2021). 
 
Andre aktiviteter som var planlagt, men ikke gjennomført: 
• Klopper på stiene i Vilbergfjellet.  
• Opprusting av underlaget på basketbanen og fotballbanen 
• Rydding av juletreområdet 
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Viktige saker i vårt nærområde 
 
Bjerke industriområde 
Utbyggingen av Bjerke Industriområde (Bulk Park Lindeberg) fortsetter. Veiene og de 
første byggene er ferdigstilt og tatt i bruk. Nærmest Lindebergveien bygges nå et nytt 
bygg for Bulder Verksted AS som skal flytte sine aktiviteter fra Berger til Lindeberg. 
Sigurd Stave Maskin bygger også like ved Lindebergveien og skal flytte inn i løpet av 
2021. 
 
Grunnarbeidene med disse byggene har medført mange forstyrrelser for de nærmeste 
naboene. Entreprenøren etablerte et pukkverk på industriområdet som var i drift langt 
utover tillatt arbeidstid. En oppmerksom nabo varslet kommunen som fikk lagt 
begrensninger på denne aktiviteten. 
 
Endring av reguleringen på Farex-anlegget ble sendt ut på høring i mai 2020. 
Velforeningen sendte inn en anmerkning til høringen om at den varslede 
trafikkøkningen med 350 biler i døgnet ville komme på toppen av den allerede 
regulerte trafikken fra industriområdet. Dette ville gi utfordringer i krysset mellom 
Lindebergveien og Trondheimsveien og vellet ba om at det ble gjennomført 
trafikktellinger i rushtiden. Dette kravet ble ikke etterkommet og den justerte 
reguleringen ble godkjent. 
 
Smedstua næringsområde  
Vår kamp mot utbyggingen av dette området ble som kjent ikke tatt til følge. Det er 
foreløpig ikke konkrete planer for oppstart av utbyggingen på dette området, men 
vellet vil følge med for å sikre at hensyn til myke trafikanter og spesielt sikre skoleveier 
blir ivaretatt når dette prosjektet starter opp. 
 
Kommunens sykkel-/turplaner 
Velforeningen har fått en henvendelse fra Lillestrøm kommunes sykkelansvarlig(!) om 
innspill til prosjekter for bedre sykkelveier og turmuligheter i området. Våre innspill ble 
som følger: 

• Ivareta dagens turveier i området ved Lindebergparken og sørge for at disse blir 
videreført ved utbygging av Smedstua næringsområde. 

• Se på muligheter for å ruste opp den gamle lysløypa til en kortere gang- og 
sykkelvei til Frogner.  

• Få kommunen på banen for å utvikle stiene og turveiene i Vilbergfjellet 
sammen med grunneierne.  

Dette initiativet vil følges opp videre i 2021. 
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Nettside / Facebook 
Nye nettsider ble lansert i slutten av april 2019. Sidene inneholder en del 
faktainformasjon om Lindeberg og velforeningens arbeid, samt et dokumentarkiv over 
tidligere årsberetninger, regnskap m.m. Gi gjerne styret beskjed hvis det er 
informasjon eller funksjonalitet som mangler, slik at sidene kan videreutvikles og 
kompletteres. 
 
Den åpne Facebook-siden til velforeningen har eksistert siden september 2015 og blitt 
brukt uregelmessig til informasjon og invitasjoner. Siden følges av 329 personer pt.  
 
Facebook har stadig endret grensesnitt siden 2015 og mulighetene for åpen dialog og 
synlighet mellom beboere og velforeningen ble dårligere for hver endring. Det ble 
derfor bestemt på årsmøtet i 2020 at vi skulle opprette en tilknyttet gruppe (Vi som 
bor på Lindeberg (2016 Frogner)) hvor dialogen mellom alle som bor på Lindeberg kan 
flyte fritt. Det finnes ingen begrensninger på hvem som kan bli medlem av gruppen, 
men alle må godkjenne gruppereglene for å bli automatisk medlem. Gruppen består av 
199 medlemmer pt. 
 
Støtte  
Lindeberg Vel støtter:  

• Frogner IL v/skigruppa   

 
Vedlikehold 
 
Lindebergparken 

• Gresset ved treningsapparatene, samt i området rundt ble klippet ved behov 
sommeren 2020. 

• Gangveien har blitt måkt ved behov i vintersesongen 2020/2021. 

Lekeplassen i Bekkeblomveien 
• Gresset rundt lekeplassen ble klippet ved behov sommeren 2020. 
• Det er behov for å utføre beising/impregnering av plattingen, utbedring av 

ballplassområdet inkl. vask/beising av gjerder. Dette var planlagt utført i 2020, 
men ble utsatt pga. smittesituasjonen. Det er også ønskelig med en forbedring 
av fotballbane-området. Dette vil kreve en del grunnarbeider som det 
budsjetteres for i 2021. Det samme gjelder for en oppgradering av 
basketplassen. Her kreves grunnarbeider og ny asfaltering/merking av asfalt. 


