
Møtereferat 27.05.2019 
 
1: Konstituering av nytt styre. 

- Grendalagsledere: Felt A, Målfrid Kongshaug, Felt B, ingen, Felt C: Christopher, Felt D: 
Ksenia Abakumova, Felt E og G: Kari Hella, Felt F, Carina B. S. Lund.  

- Styremedlemmenes oppgaver: Leder: Øyvind Vatne, kasserer: Valborg Berland, 
webansvarlig og ansvar for sosiale saker: Christopher, HMS-ansvarlig; Øyvind Vatne, 
nestleder Kari Hella, sekretær: Målfrid Kongshaug.  
 

2: Forslag om å fjerne sikringsgjerde og å reparere mur ved felt A. Forslaget akseptert. Landstad 
maskin får jobben. Be om tilbud. Øyvind tar kontakt med Landstad maskin.  
 
3: Sende e-post til kommunen om feiing av Heggvegen 2-64 og Bøkevegen. Hvorfor blir det ikke 
kostet? Øyvind sender e-posten.  
 
4: Legge ut bilder av lekeplasser på nettsidene, og oppfordre beboere om å ta initiativ til å fikse 
opp. Christopher tar imot bilder og legger ut tekst. Ksenia tar bilder av en lekeplass. 
 
5: “Sykkelparkeringen” ved Granvegen. Beboere blir varslet av Carina. Ksenia legger ut bilder på 
Facebook og varsler der. Omgjøres til vanlig parkeringsplass for biler.  
 
6: Merking av parkeringsplasser. Det passer kanskje å få dette gjort i Skadberg allè (nederst i 
bakken), Heggvegen 2-64 og Granvegen (felt F). Valborg hjelper med å kartlegge hvilke 
parkeringsplasser som kan merkes og hvilke som må stå som gjesteparkering.  
 
7: Øyvind tar bilde av alternativ parkeringsløsning i Heggvegen og sender det til kommunen med 
spørsmål om det er tillatt?  
 
8: Legge ut innlegg på nettsidene angående styrets innstilling vedrørende ombygging av boliger 
her på Skadberg sør. Christopher legger ut på nettsidene. Han gjør det også slik at det blir lettere å 
finne der man skal ta kontakt med styret på nettsidene.  
 
9: Saken om nye basketballkorger og nett til fotballmål er pågående. Sola kommune bruker 
tydeligvis lang tid på å behandle saken. Øyvind holder saken varm.  
 
10) Øyvind søker brannvesenet om tillatelse til å ha St.Hans bål. Christopher tar ansvar for å 
initiere St. Hans-feiring.  
 
11) Ønske om å gjenoppbygge grillhytten. Kari tar kontakt med kommunen for å få tegningene. 
Han som meldte inn ønsket om å gjenoppbygge heter Ivar Gram Klette, og han bor i 
Kastanjevegen 21. Vi må få tillatelse av kommunen til å gjenoppbygge.  
 
12) Øyvind sender e-post til kommunen om oppfordring til å klippe ned hekk mellom fortau og bilvei 
øverst i Almevegen. Vis til kartet og spør om de tar ansvar for det som er avtalt fra før.  


