
 

 

      

 

  

  

Referat Store Brevik Velforening  

  

  

Dato/tid  05. juni 2019  

Sted  Son Sentrum (Soon Vision)  

Til stede  Lars Vegard Refring (LR - leder), Vidar Lian (VL – nestleder), Henning 

Andreassen (HA - økonomiansvarlig), Monica Lien Kjønsø (MLK – 

sekretær) Morten Børud (MB – felt 1), Stein Stubberud (SS – Felt 3), 

Kristine Amdam (KA – felt U) og Peer Olsen (PO – felt F)  

Forfall  Hans-Petter Swendsen (HPS – felt 2)   

  

20-2019 Konstituering 

Styreleder ønsket velkommen. Det ble gitt kort informasjon om styreweb.  

 

21-2019 Trefelling Dueveien - status 

VL har sjekket pris for felling av trær. Den som feller trær må ha forsikring. VL ber om 

pris for kvisting og oppdeling av stokker.  

Dersom trær felles må det ryddes opp innen rimelig tid.  

 

22-2019 Garasjestrøm 

Fjordkraft har ikke klart å overføre strømabonnementene fra velforeningen til 

garasjelagene. 

Det mangler kun kontaktperson i det minste garasjelaget i Svaneveien.  

Det er overført penger fra velforeningen til de garasjelagene som har opprettet 

kontonummer.  

 

23-2019 Rekreasjonsområder 

Oppgradering av lekeplass, felt 1    

Det er gjennomført møte med beboere på felt 1 vedrørende oppgradering av 

lekeparken. Det var dugnad i parken lørdag 1. juni. Vi venter på tilbakemelding fra 

beboerne om hva de ønsker av apparater i parken.  

Saken videreføres på neste styremøte. 

 

Stranden 

Det har kommet ønske om dugnad på stranda og St. Hansbål.  

Det er per i dag ikke noe strandutvalg.  

Vi legger ut informasjon på fb og sender ut melding til beboerne at dersom de ønsker 



  

  
  2  

St. Hansfeiring på stranda kan beboere ta ansvar for dette. 

Velforeningen kan bidra med penger til pølser etc.  

Vaktmester er ukentlig på stranda for å sjekker at alt er ok der.  

 

24-2019 Fartshumper og hull i asfalt 

Feltledere og veirepresentanter skulle kartlegge hull i asfalt på fellesområder på 

dugnaden. Kun ett hull i Blåmeisveien er meldt inn.  

 

25-2019 Rugdeveien 29 Parkeringsplass 

Beboer må søke kommunen om dette. 

 

26-2019 Kommende styremøter 

Torsdag 15. august 

 

27-2019 Eventuelt 

Det må meldes fra til Vestby kommune at bommen mellom Måkeveien og Falkeveien er 

ødelagt.  

Felt U ønsker å leie fliskutter for en helg for å ta bort det som ligger på fellesområdet. 

Vedtak: Dette er ok. Flis må ryddes bort og ikke legges i hauger.  

Felt U det er ønske om å få dekket materialkostnader til en stor sandkasse og benk. 

Dette kan ikke kalles lekeplass da kommer alt av HMS krav etc inn.  

Kostnader på materialer og benk blir ca 6000,-  

Vedtak: Det gis støtte til innkjøp av benk, ikke sandkasse.  

 

 

Son, 05. juni 2019  

  

  

Monica Lien Kjønsø 

Sekretær  

  

  


