
Møtereferat Grendelag delfelt E 03-2009 

 

Dato: 2. september 2009 

 

Sted: Almevegen 5, Tone 

 

Tilstede: Steinar Solberg, Tone Skar Alfredsen, Hallvard Berntzaa, Morten Stokke, Siri Marie 

Bjerga samt vararepresentantene Eva Fredriksen og Bjørn Tore Kjærland 

 

Fravær: ingen. 

 

Neste møte: 18. november kl 20:00. Kommer tilbake til sted. 

 

             

 

Referatet vil forholde seg til agendapunktene i innkallingen. Dette vil bli faste agendapunkt 

for møtene. 

 

1. Info fra hovedstyre. 

 

Steinar refererte fra hovedstyremøtet den 19. august 2009. Referatet fra dette møtet er sendt 

alle representantene i Grendelagstyret.  

 

Vårt grendelag har fått ansvaret for å følge opp en sak. Fra beboer i Askevegen har det 

kommet ønske om å felle et par trær i skogen sør for eiendommen da disse tar en del sol. Det 

må sendes søknad om trefelling til kommunen. Morten følger opp saken. (Sak 14/09) 

 

Rett før ferien fikk vi tre saker fra Velforeningen for oppfølging i vårt felt. 

- Langtidsparkering av avskiltet bil i Bøkevegen. Steinar har snakket med eieren, og han 

vil så snart som mulig fjerne bilen. (Sak 11/09) 

- Parkering i Asalvegen. Enkelte av beboerne i firemannsboligene ned mot Bøkevegen 

parkerer av bekvemmelighetsgrunner langs veien utenfor boligene. Dette skaper dårlig 

fremkommelighet for andre. Blant annet har det skjedd at søppelbilen ikke har 

kommet forbi og fått tømt søppel i Bøkevegen. En kan tenke seg hva som kunne ha 

skjedd ved en eventuell brannutrykning. Morten sjekker med politiet hvilke 

sanksjonsmuligheter vi har og eventuelt hva de kan gjøre. Morten skriver et skriv til 

beboerne angående saken. Steinar og Morten vil snakke med beboerne ved 

overlevering av nevnte skriv. (Sak 12/09) 

- ”ulovlig” felling av tre på fellesområde i Bøkevegen. Personen som sagde ned treet 

har tilbudt seg å plante nytt tre/busk. Ingen videre oppfølging av saken fra vår side. 

(Sak 13/09) 

 

2. Gjennomgang av pågående saker/saker fra siste møte 

 

Sak 05/09 Belysning på grillplass 

 

Denne saken er ikke høyt prioritert fra Velforeningen. Steinar har fortsatt denne saken. 



 

Sak 06/09 (a) Oppslagstavler 

Innkjøpt tavle står i bua hos Steinar. Den skal settes opp på RIMI i løpet av uka. 

 

Sak 06/09 (b) Parkering 

Steinar informerte om praksisen fra andre Grendelag med å legge lapper på ”feilparkerte” 

biler. Da de ikke har noen sanksjonsmuligheter fungerer dette dårlig. Det anbefales derfor at 

vi ikke starter denne praksisen. Saken anses som avsluttet. 

 

Sak 07/09 Oppmerking av gangfelt i Asalvegen og ”Barn leker” skilting 

Steinar har tatt denne saken med Velforeningen som følger den opp. 

 

Sak 08/09 Dugnad 

Vårens dugnad gikk i henhold til planen. 

 

Sak 09/09 Bytte av sand i sandkasser 

Saken er tatt opp i Velforeningen. Pris innhentet fra Virgo. Vi anbefaler å bytte ut/fylle etter 

sand i sandkassene til våren. Steinar følger opp i Velforeningen. 

 

Sak 10/09 Vedlikehold stier 

Ble utført under dugnaden i vår. Men problemet med bortvasking av grus er konstant. 

Utbygger sjekker hva de kan gjøre med problemet. Steinar følger opp. 

3. Nye saker til behandling 

 

Se punkt 1, trefelling. 

4. Trafikk og parkering 

 

Ingen nye saker. 

5. Nabokonflikter 

 

Det er ingen kjente konflikter i feltet. 

6. Vedlikehold 

 

Det blir ny dugnad 19. september kl 1400-1600. Rydding av søppel, kosting av gangveier og 

utbedring (raking) av stier, ref sak 10/09, vil være hovedgjøremålene. Vi legger opp til 

aktiviteter (fotball eventuell annen aktivitet) for barna på ballplassen under dugnaden. Etter 

dugnaden (kl 1600) vil grillen være fyrt opp for en sosial samling på grillplassen for store og 

små. Morten hovedansvarlig for dugnaden. Steinar ansvarlig for godt vær. 

 

Når det gjelder klipping av busker vil Steinar kontakte Virgo. Det er spesielt aroniabuskene 

som må klippes da de henger ut over fortau samt er til hinder for sikt i enkelte kryss. 

7. Byggesak 

 

Ingen byggesaker.  



Steinar refererte kort til saksgangen for byggesaker, ref møtereferat E02-2009. Vi får se om 

denne saksgangen har noe for seg opp i mot Sola kommune sin behandling av meldinger og 

søknader fra beboere i feltet. 

8. Møteplan 

 

Møteplan ble gjennomgått. Det er ønskelig å ha møtene i Grendelagsstyret rett i etterkant av 

møtene i Velforeningen. Neste møte 18. november. 

 

9. Hjemmesiden 

 

Det jobbes med ny hjemmeside. Det er en web ansvarlig i Velforeningen. I tillegg jobber 

Henriette Stadheim med hjemmesiden. 

10. Diverse 

 

Sosial samling ifm dugnad. Se punkt 6. 

 

Tone samler inn navn og nummer på alle i styret og sender de til webansvarlig for publisering 

på hjemmesiden til Velforeningen. 

 

 

Morten Stokke 

Referent 


