
Møtereferat 02.07.19:  
 

1 Fra forrige møte:  
Gjennomgang av sakene fra forrige møte (27.05.2019). 

2 Kommunikasjon innad i styret og mellom styret og beboerne:  
- Alle styremedlemmer oppretter hver sin gratis Google-konto, slik at en kan 

dele dokumenter og på den måten ha enkel tilgang til sakslister og andre 
relevante dokumenter.  

- Hvis en ikke ønsker å opprette en slik konto, så kan man få tilgang til 
dokumentene via vanlig e-post.  

- Jeg foreslår at leder fordeler oppgaver på styremøter til navngitte personer, 
som rapporterer tilbake til styret og først ved neste møte.  

- All henvendelse til velforeningen må skje via offisiell e-postadresse som 
beboerne kan finne på velforeningens nettsider. Kun leder svarer på slike 
henvendelser og har kontroll på dem.  

- Alle nyheter som er relevante for beboerne må legges mer synlig på 
velforeningens nettsider, siste øverst og deretter kronologisk nedover.  

- Typiske spørsmål til styret og typiske svar legges ut på nettsidene, såkalte 
FACs (spørsmål som blir spurt ofte).  

- Styret slutter å bruke Messenger og facebook. Hvis styremedlemmer ønsker 
å legge noe ut på facebook, så kan man bruke den som er åpen for alle.  

 
Alle i styret er enig. Styrets egen facebook side vil bli stengt ned. Page manager på 
velforeningens facebook side vil bli inaktiv og vil ikke styres av styret. Lage egen 
mail adresse for post og kontingent i velforeningen. Christopher tar ansvar for dette. 

3 Klipping av gress: 
Ny gjennomgang av hva som skal gjøres av Landstad maskin (klipping av gress 
øm.m.).  
Se på nytt kart for å få en ny gjennomgang sammen med Landstad maskin. Valborg 
tar seg en runde i området.  

4 Videre arbeid med å oppgradere/omregulere lekeplasser:  
Lekeplass ved Heggvegen. Har dugnaden gått bra? Er dette en metode som kan 
fungere for flere av lekeplassene? Flere lekeplasser trenger sårt å oppgraderes.  
Holde et øye med lekeplassene. Legge ned liten sandkasse mellom Kastanjevegen 
og Ospevegen. Øyvind tar kontakt med Landstad maskin om grunnarbeidet. Valborg 
hører om pris på beplanting hos Klingsheim hagesenter (rhododendron). 

5 Videre arbeid med merking av parkeringsplasser:  
Bør vi skrinlegge saken? Kommet inn klager.  
Valborg og Øyvind forfatter et svar til innkomne klager. 

6 Felling av trær på kommunal eiendom:  
Beboere har ikke lov til å hugge ned trær på fellesområder. Sola kommune påpekte 
saken. Informasjon er lagt ut på nettsidene.  
Fjerne nyhetssak om hugging av trær på nettside. Christopher tar ansvar. 

7 Klipping av hekk ved gangvei mellom Hasselvegen og Heggvegen? 
Beboer med den alternative parkeringen påpekte at hekken er til hinder for god sikt. 
Det gjelder den siden av gangveien som er ut mot Hasselvegen.  



Leder tar kontakt med beboere.  
Christopher tar ansvar for å publisere oppfordring om å ta vare på hekkene sine på 
nettside, facebook og nyhetsbrev.  
Kari undersøker granneloven.  

8 “Sykkelparkeringen” ved Granvegen: 
De blir hentet av 29. august. Bør beboerne varsles igjen?  
Foreslår av grendalag leder Carina sender ut påminnelse om å hente syklene sine. 

9 Grillhytten:  
Saken går sakte fremover. Øyvind og Kari har saken under kontroll.  

10 Mørkt hus øverst i Skadberg allè: 
Kommunen har tatt kontakt med eier om rot. Leder tar kontakt med eier og ber ham 
å rydde opp på baksiden av huset. 

 


