
Ellingstadåsen Vel, 
Referat fra styremøte hos Harald, 2019-09-03 
 
Til stede: Harald, Berit, Elise og Ole 
Ikke møtt: Maria 

Status overlapp fra forrige styre 
Styret skal fortsatt benytte styreweb.com. Referater fra styremøter skal legges ut på 
både Styreweb og nettsiden. Det sendes ut en epost fra Styreweb til alle medlemmer om 
at referatene ligger på nettsiden. Styreweb oppdateres med manglende referater og 
årsmøtereferater. 

Oppfølging av veiarbeid 
Totalt sett er det inngått avtale med Arnfinn på ca. kr. 90.000, - av totalt kr. 135.000, -. 
Arnfinn er i stuss over hele prosjektet Bergliveien/Solveien da det å legge rør uten å 
grave avløp/grøfter.  Solveien syd (mindre enn kr 20.000) og Granåsveien (kr 6.000 + 
mva) bør utbedres før vinteren.  
 
Beslutninger: 

• Utbedring Granåsveien sør (får tilbud basert på anslag ca. 6.000 + mva) 
• Subbus i Solveien vest (får tilbud basert på anslag ca. 10.000?) 
• Heving av kryss Utsikten / Fagerliveien utføres som planlagt om det er gode 

grunner for å uføre arbeidet. Ole sjekker ut bakgrunnen med Gry, hva skal heving 
av veien utbedre. Vurderes senere i høst. 

• Utbedring av Berglyveien / Solveien utsettes og vurderes til våren. 

Henvendelse fra kommunen angående registrering av friluftsområder 
Kommunen sendt ut forespørsel om Vellet har informasjon om andre friluftsområder 
enn det som er registrert.  

Veiavgift for de to parsellene som i dag ikke betaler 
(nedenfor Elise og mellom Runar/Maria og de nye etter Bollier) 
Tre parseller ble vurdert (Del av gnr 9, bn 4, del av gnr 9, bnr 122, del av gn 9, bn 188m 
gnr 9, bnr 179), men det ble besluttet å ikke kreve veiavgift av disse. 

Vedtekter 
Arbeidet med nye vedtekter må igangsettes nå i høst. I utgangspunktet som vedtektene 
forenkles. Vi har fått innspill fra en beboer til forbedringer. 

Budsjett 
Harald tar kontakt med Adland eller utførende Trømborg for å finne ut hvordan 
tidsplanen for kommunen for ny Åsenvei og ledningsnett er. Dette som innspill til vellets 
budsjettarbeid for 2020.  

Velhuset 
Det er veldig rotete i velhuset, vi bør rydde og kjøre bort gamle ting. Dette utføres til 
våren. Det bør også males utvendig.  



Status og fremdrift for gang- og sykkelvei - og for områdeplanen for 
Åsen 
Leder informerte, se også punkt Budsjett. 

Anskaffelse av nye stoler og bord før neste årsmøte og sommerfest 
Ikke behandlet. 

Diverse 
Ny benk vi fikk i gave skal plasseres. 
Elise kontakter velforbundet for oppfylling av grus i kasser. 
Få Arnfinn til å legge litt grus ved poststativet. 
  
Ellingstadåsen, 3 september 2019, 
Referent; 
ole 
  



 
Nr Sak Dato Ansvar Kommentar Status 
1 Registrering på brreg.no 

Styremedlem og signaturrett. 
 Harald   

2 Søke om midler fra velforbundet 
om midler til vei for 2020. 

ASAP Elise   

3 Oppdatere Styreweb og 
ellingvel.org med manglende års- 
og styremøtereferater  

ASAP Harald   

4 Sende ut epost fra StyreWeb til alle 
medlemmer om at referater ligger 
på 
http://www.ellingvel.org/omoss/
omoss_01/ og 
http://www.ellingvel.org/omoss/
arsmote/  

ASAP Harald   

5 Innhente tilbud fra Arnfinn på 
utbedring Granåsveien og Subbus i 
Solveien. 

ASAP Elise   

6 Avklare med Gry bakgrunn for 
heving av kryss 
Utsikten/Fagerliveien før evt 
arbeid utføres. 

ASAP Ole   

7 Ta kontakt med Adland eller 
Trømborg (utførende) for å finne 
ut hvordan tidsplan for «ny 
Åsenvei» og ledningsnett er. 

ASAP Harald   

8 Vurdere anskaffelse av nye 
bord/stoler før neste årsmøte. 

2020    

9 Kontakt Velforbundet for 
oppfylling av grus i kasser. 

ASAP Elise   

10 Be Arnfinn fylle grus i hull ved 
poststativ. 

ASAP Elise   
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