
Møtereferat Grendelag delfelt E 04-2009 

 

Dato: 19. oktober 2009 

 

Sted: Asalvegen 14, Morten 

 

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

Bjerga  

 

Fravær: ingen. 

 

Neste møte: 25. februar 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.  

Den nye hjemmesiden til Skadberg Sør er nå klar for publisering. Vi fikk sett en demoversjon 

og ble informert om hvilket ansvar vi får i forhold til å oppdatere vår del. 

 

Det var forøvrig ingen nye saker til vårt grendelag. 

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 så fort som mulig. 

 

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

Steinar har tatt denne saken med Velforeningen som følger den opp da det gjelder flere 

grendelag. 

 

Sak 09/09 Bytte av sand i sandkasser 

Saken følges opp i Velforeningen.  

 

Sak 10/09 Vedlikehold stier 

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

forrige møte har det vært en befaring. Steinar følger opp saken videre. 

 

Sak 12/09 Parkering i AsalvegenVedlikehold stier 

 



I forbindelse med denne saken har Morten snakket med lensmannskontoret på Sola og 

trafikkavdelingen ved Stavanger politikammer, samt sjekket trafikkreglene angående 

parkeringsbestemmelser. Så lenge det ikke er satt opp skilt i feltet hvor det opplyses at 

parkering kun skal skje på oppmerkede plasser, er det de vanlige trafikkreglene som gjelder.  

På bakgrunn av dette har det blitt utarbeidet en kort tekst som vil presenteres for beboerne i 

aktuelt område. Teksten er skrevet generelt slik at den kan brukes av eventuelle andre 

grendelag som har de samme utfordringene. Velforeningen bør vurdere om de skal kontakte 

kommunen for å få skilting ved innkjøring til feltet om at det er parkering forbudt utenfor 

oppmerkede plasser. 

3. Nye saker til behandling 

 

Ingen nye saker. 

4. Trafikk og parkering 

 

Det ble diskusjon rundt det generelle problemet med få parkeringsplasser i feltet. Alle 

medlemmene i grendelagsstyret skal gå gjennom parkeingsbrøken i reguleringsplanen og 

sammenholde den med faktisk antall parkeringsplasser i sine respektive områder. Dette for å 

se om antall parkeringsplasser er i henhold til reguleringsplanen. 

 

Se forøvrig sak 12/09. 

5. Nabokonflikter 

 

Det er ingen kjente konflikter i feltet. 

6. Vedlikehold 

 

Intet utover de sakene som er pågående. 

7. Byggesak 

 

Ingen byggesaker.  

8. Møteplan 

 

Møteplan ble gjennomgått. Vi vil fortsette med å ha møtene i Grendelagsstyret rett i etterkant 

av møtene i Velforeningen. Neste møte i Velforeningen 10. februar, og i Grendelaget 25. 

februar. 

 

9. Hjemmesiden 

 

Den nye hjemmesiden er nå (når referatet skrives) publisert. Vi blir ansvarlig for å legge ut 

referat og annen informasjon på vårt område på hjemmesiden. 

10. Diverse 

 



Intet. 

 

 

Morten Stokke 

Referent 


