
Saksliste for og referat fra styremøte 10. oktober 2019 
 

1 Uryddige søppelhus ved delfelt A. Ble kontaktet av kamila.przychodzen@gmail.com 
som foreslo at de eksisterende små søppelspannene ble byttet ut med store, eller om vi 
kunne ordne til med nedgravde søppelhus. Ta kontakt med henne etter neste styremøte.  
Hun tok kontakt igjen 4. september og viste nye bilder om rot ved søppelhuset. Skal vi 
ordne med nye, store avfallsdunker? 
 
Målfrid tar kontakt med Sola Kommune angående større søppeldunker til søppelhuset.  

2 Leder må re-registrere styret i Brønnøysundregistrene.  
Opplysninger mottatt. Liste makuleres. 

3 Kari informerer om grillhyttesaken.  
 
Ønsker å fortsette med denne saken. Kommunen krever en skisse i søknaden, 
velforeningen kan betale for dette. Ønsker også å søke om støtte fra Sola Kommune til 
grillhytten. 

4 Webansvarlig bør også legge ut ofte spurte spørsmål med korte svar. Webansvarlig bør 
kanskje ikke ha andre oppgaver enn nettopp å drifte nettsidene. Disse må utvikles etter 
hvert, med FAQ.  
 
Hvert styremedlem kommer med hver sine spørsmål med svar til FAQ. Disse leveres til 
Christopher. 

5 Angående merking av parkeringsplasser. 
 
Valborg tar kontakt med Vellenes Fellesorganisasjon for å tolke paragraf § 1.04 Parkering i 
reguleringsbestemmelsen i tilknytning til bebyggelsesplan for delfelt D. 

6 Ønske om å merke to parkeringsplasser ved Asalvegen. Sak meldt inn av Morten Stokke i 
Asalvegen 14. Han meldte også inn saken om stell av lekeplassen like ved og området ved 
gangveien på vei mot parkeringsplassen.  
 
Angående merkingen så avventer styret saken på grunn av kontakt med Vellenes 
Fellesorganisasjon og hva de sier om slikt.  

7 Forespørsel om å pynte litt opp ved gangvei, på høyre hjørne, øverst ved Skadberg allè. 
Sendt til Landstad maskin. Landstad maskin sier det koster 5000,- pluss moms. Jeg har 
sagt at de kan sette i gang. Beboer like ved mener de disponerer området hvor det tidligere 
var en gammel el-bil parkert. De har sagt de skal gjøre området penere, men ikke noe har 
skjedd. De (hun) mener de kan ha plantekasser eller lignende der, til gulrøtter eller 
lignende, om de vil. Dette området tilhører velforeningen?  
 
Området hører til velforeningen, Øyvind tar kontakt og viser reguleringsbestemmelsene. 
Velforeningen ved Landstad maskin vil sette opp en hekk. 
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