
REFERAT STYREMØTE ELTONÅSEN VEL- 19. JUNI* 2012 

Tilstede: Thorbjørn Refsum, Birgitte Thomsen, Espen Skaje, Andreas Sundnes, Ragnar Østby, 
Erland Øvergård 

Forfall: André Møller  

Referent: Erland Øvergård 

SAKER: 

1. Referatet fra styremøtet 11. april mangler. Andreas vil forsøke komme med det til neste 
styremøte.   

2. Oppdatering av hjemmesiden. I forkant av dugnaden 9. mai skulle både 
sammensetningen av det nye styret og det reviderte regnskapet for 2011-2012 vært lagt 
ut. Flere har etterlyst regnskapet for gjennomsyn. Den felles e-postadressen 
styret@eltonasenvel.no fungerer ikke og må aktiveres, slik at alle i styret mottar e-poster 
sendt til denne. Dette må gjøres så raskt som mulig og innen neste styremøte. André 
følges opp.  

3. Økonomi. André ikke til stede. Saken utsettes til neste styremøte. 
4. Dugnaden den 9. mai. Kun 3 av 7 i Velstyret hadde anledning til å være med - ble litt mye 

jobb på Ragnar utover kvelden. Litt for kort forvarsel. Bør være bedre kommunikasjon til 
neste år. Neste år bør det være tidligere kontakt med kommunen for å planlegge dato for 
dugnaden med når renholdsbilen kommer og det bør være et sosialt tilsnitt fordelt på 
flere steder i feltet. 

5. Trefelling. Vellet har mottatt en forespørsel om trefelling nord i triangelet nye Holter 
barnehage, Cathinka Guldbergs veg og Lina Nordbys veg, ført i pennen av Marit og 
Steinar Forsland. Beboere på begge sider er enig i at det bør tynnes, fjernes mye skog. 
Kommunen har gitt sin tillatelse mot at dette skjer i samråd med vellet. Velet har 
tidligere hatt en befaring med kommunen om dette og Ragnar følger opp dette med 
kommunen for å høre konkret om hvilke føringer som ligger for at Vellet skal godkjenne 
og følge opp dette eller andre lignende saker. Birgitte og Thorbjørn foretok befaring 11. 
juni. Det dreier seg om et forholdsvis stort felt med glissen granskog og forsømt rydding 
av tidligere felte trær. Det vil være både arbeids- og tidkrevende å få ryddet hele feltet.  

  Vellet stiller seg i utgangspunktet positive til tiltaket, under forutsetning at dette 
 gjøres  stykkevis og under kontrollerte forhold i samråd med vellet. Med kontrollerte 
 forhold menes at de ansvarlige skal tilstrebe at dette gjøres på en så skånsom måte 
 som mulig, der felte grantrær (løvtrær skal stå igjen) kappes opp og enten fjernes eller 
 legges i samlede hauger og kvist fjernes. Det er en forutsetning at tidligere synder (trær 
 og kvister) også blir ryddet vekk, slik at området etter hvert kan fremstå som lyst og 
 trivelig nærfriluftsområde. Gjennom feltet går det en gjengrodd sti fra gangveien i nord 
 til Holter barnehage i syd. Denne bør gjenåpnes. Vellet kan ikke selv stå for arbeidet. Vi 
 vil imidlertid kunne bistå med kvistkvern og/eller andre enkle hjelpemidler som vil 
 kunne være aktuelle. Forslagstiller, Marit og Steinar Fossland anbefales å komme med 
 forslag til hvordan denne skogen skal tynnes. Vellet har ønske om at dette kan gjøres 
 vinterstid om det skal brukes større maskiner. Initiativtakerne følger opp arbeidet og 
 orienterer vellet. Ragnar og Thorbjørn følger opp.  
6. Oppslagstavle. Vellet bør bli mer synlig og det er forslag om oppslagstavle på Rimi som 

kan brukes sammen med andre foreninger/klubber i Holter. Thorbjørn har vært i  
kontakt med daglig leder for Rimi som i utgangspunktet stilte seg positiv. Må tas opp 



med ICA. Birgitte tar kontakt med HIF, Holter B/U teater, Frivillighetssentralen, Holter 
JFF, Holter menighet og Gruvelia sykkelklubb (Erland tar denne siste) for å høre om det 
er interesse. Evt også til å spleise på utlegg til tavle. Andreas sjekker ut pris på en slik 
tavle.  Det kommer også forslag om å sende nyhetsbrev v/ aktiviteter til de som melder 
interesse for å motta et slikt pr epost. 

7. Behandling av bekymringsmelding. I forbindelse med saneringen av den gamle 
lekeplassen ved Lina Nordbys veg og anlegging av ny grusvei, var en beboer ved en av de 
tilstøtende tomtene bekymret for gjerdet sitt. Birgitte og Thorbjørn var på befaring. Etter 
avsluttet arbeid er det blitt ryddet opp, slik at gjerdet ikke lenger er utsatt. Imidlertid bør 
det fylles på kantjord og plantes vegetasjon som minsker sjenansen mellom friområdet 
og hagen. Saken er fulgt opp og avsluttet.  

8. Trafikksikkerhet -  ikke noe spesielt nå. Rundkjøring ved Rimi. Ragnar hører med 
kommunen om dette også. Hva skjer? 

9. Telenor/ Relacom har ikke satt tilbake alle vegkanter i den stand de var. Skal Vellet gjøre 
noe med dette? Vi blir enig om å la dette være opp til den enkelte inntil videre, men tar 
opp igjen saken til høsten når utbyggingen har kommet lengre. 

10. Lekeplasser.  
a.  For fotballøkka ved Dora Sindingsveg gjenstår noe jordutfylling og planering i 

nordre ende. Likeså fjerning og/eller fjerning av kvist, samt planering for 
oppsetting av en eller flere lekeapparater. Gjengrodd sti ned til Cathinka 
Guldbergs veg bør ryddes. Er stilt i bero til høsten.  

b. For lekeplassen tilknyttet Lina Nordbys veg må foreløpig økonomisk status gjøres 
opp, før lokale beboere selv må ta initiativ til å legge frem hva de ønsker seg og 
en plan for hvordan dette skal bli gjort.  

c. Forespørsel fra Anja Amundrud om å få penger (kr. 12 000) til gummidekke 
under huskestativ på lekeplass i F. Stabellsvei-området. Styret foreslår bark som 
underlag og rundstokker for å holde dette på plass og tar utgiftene til dette om 
noen tar på seg å utføre jobben. Thorbjørn gir tilbakemelding. Amundrud eller 
andre interessenter kan ta kontakt med styret for videre oppfølging. . 

11. Rydding av stier i Eltonåsen. Foreslår samarbeid med skole, FAU og Vellet. Thorbjørn 
følger opp dette og det kommer forslag om flere saker som kan være naturlig å ta 
sammen med skole/FAU f.eks trafikksikkerhet. 

12. Lysløype: Egen interessegruppe utreder dette sammen med HIF. Thorbjørn følger opp 
som Vellets representant. 

13. Birgitte har hånd om logo og presenterer forslag på neste møte. 
14. Planlagte møter høsten 2012: 10/9, 15/10 og 19/11. Alle møter fra kl 20-22.  
15. Blir enig om hjemmesiden. Se sak 2. 

 

* Sammenslått referat fra befaring 11. juni (Birgitte Thomsen og Thorbjørn Refsum) og ordinært 
styremøte 19. juni.  

Erland Øvergård og Thorbjørn Refsum 19/6 2012  
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