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Avholdte møter  
Årsmøtet ble gjennomført digitalt 26. mai 2021. 
 
Det har blitt avholdt 2 styremøter i 2021, ett før årsmøtet og ett i etterkant med ny 
styresammensetning. Mindre saker har blitt løst via e-post i stedet for ordinære møter.  
 
Gjennomførte aktiviteter  
 
Rusken aksjon – 27. april 2021  
Ryddeaksjon i nærmiljøet for å fjerne søppel som samler seg i løpet av vinterhalvåret. 
Mange store og små deltok på aksjonen og det ble samlet en stor mengde søppel, 
både stort og smått, langs veier, gangveier og i grøfter. Dugnadsinnsatsen ble avsluttet 
med litt servering. Takk til alle som møtte opp! 
 
Ekstra ryddeaksjon av «Juletreplassen» – 24. juni 2021 
Det ble gjennomført en ekstra ryddeaksjon på «Juletreplassen», krysset 
Lindebergveien / Rødkløverveien i slutten av juni. Det var begynt å bli veldig gjengrodd 
med buskas, mindre trær og høyt gress. Det kom en god gjeng som bidro og formålet 
var å gjøre området mer oversiktlig og kanskje hindre at det ble hensatt søppel. 
 
Julegrantenning  
Første lørdag i advent, 26. november, var det tradisjonen tro julegrantenning på 
Lindeberg. Vellet sørget for pyntet juletre, gløgg og pepperkaker til alle fremmøtte, 
store og små. Det ble spilt julemusikk og det ble gang rundt treet, før barna fikk utdelt 
godteposer. En fin tradisjon på Lindeberg hvert år. 
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Andre aktiviteter som var planlagt, men ikke gjennomført: 
• Klopper på stiene i Vilbergfjellet.  
• Opprusting av underlaget på basketbanen og fotballbanen 
• Godkjenning av lekeapparater 
• Vedlikehold av området rundt treningsapparatene i Lindebergparken 
 
Vedlikeholdsoppgaver 
 
Lindebergparken 
•  Gresset ved treningsapparatene, samt i området rundt ble klippet ved behov 

sommeren 2021. 
•  Gangveien har blitt brøytet ved behov i vintersesongen 2020/2021. 
 
Lekeplassen i Bekkeblomveien 
• Gresset rundt lekeplassen ble klippet ved behov sommeren 2021. 
• Det er ikke utført vedlikehold eller gjort grunnarbeider ved basketbanen og 

fotballbanen som planlagt. Prosjektet overføres til 2022. 
 
Viktige saker i vårt nærområde 
 
Forsøpling rundt returpunkt for glass/metall – «Juletreplassen» 
Tidlig på vinteren var det over en lengre periode stor forsøpling av glassflasker og 
restavfall plassert rundt på plassen, primært inntil retur-containeren. Det ble ryddet av 
naboer og andre, men forsøplingen fortsatte. Engasjerte og våkne naboer klarte å 
identifisere noen av gjerningspersonene og fikk gitt advarsler. Forsøplingen avtok etter 
hvert, men det ble besluttet at området skulle ryddes for buskas, gress og annet for å 
gjøre det mer oversiktlig og vanskelig å «gjemme» søppel. Dette er en kontinuerlig 
prosess og vellet må i samarbeid med ROAF finne en løsning på problemet før 
eventuelt returpunktet fjernes permanent, som varslet i mai 2021. 
 
Informasjon 
Den åpne Facebook-siden til velforeningen har eksistert siden september 2015 og blitt 
brukt med jevne mellomrom til informasjon og invitasjoner. Siden følges av 342 
personer pr. 31.12.2021. Det er kun administratorer i vellet som kan publisere direkte 
på hovedsiden, mens andre sine innlegg ikke ligger fullt så synlig under fanen 
«Fellesskap». 
 
Det ble derfor i 2020 opprettet en undergruppe for «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 249 medlemmer per 
31.12.2021. 


