
 

 
 

Referat fra styrermøte i Eltonåsen Vel  15.sept 2015 
 
Tilstede: Frode, Thorbjørn, Oddvar 
 
Sted: Lina Nordbys vei 
 
 

1. FRA TIDLIGERE: 

- Det sjekkes opp rundt rydding rundt lyktestolper  

o Blir oppfulgt på nyåret med kommunen- kommunen kunne ikke i år pga. 
økonomi 

- Grillringer – Frode – Espen sjekker – ØRI og ullersmo 

o Er bestilt fra Ullersmo utsalg – purrer på de 

- Sladrespeil – 3000 – 4000 Torkild fikser priser på dette 

- Lyktestolpe bane – Frode sjekker 

o Kommunen har ansvaret, men ikke penger til dette. 

o Vellet fikser nye lysskilder 

 

 
2. NYTT: 

Ny innkjøring 

 Årshjul – Thorbjørn sender ut 

 Adresselister – Sender ut mail med endringer osv. 

o Alle sjekker sin gate.  Frode sender sms. 

 Ny innkjøring:  

a. Thorbjørn har sendt inn innspill til høringen nytt kryss åsvegen mot eltonåsen 

b. Skilt innkjøring – Vi går for skiltet på mail, men ser på design/utførelse gater 

- Dette blir utsatt pga. endringer i innkjøring for feltet og block watne  

 



 

 
 Det blir bestilt opp refleksvester med logo slik at vi blir synlige når vi jobber 

på feltet og under julegrantenning osv. – DETTE HAR VI FÅTT TAK I 

  
Julegrantenningen- Evaluering 2014 
 
- Gikk tom for gløgg. Må ha to dunker med gløgg og en med saft. ca. 15 liter saft 
og 20 liter gløgg F 
 

- Frode har 2 stk dunker, Nelly har 1stk. 

- Kjøpte ferdig godteposer til kr. 19,90 pr. stk- kjøpte 200 stk. Delte ut ca. 150stk OK 
 - Er hentet på Europris 
 
- Fakler ca. 30 stk 
 
- Pepperkake bokser ca. 10stk bokser + to glutenfri 
 
- 200 kopper 
 
- To pakker med tørkepapir/ servietter  
 
- Bålpanne. Vellet kjøper sin egen. Har lånt de siste årene. 
 - Er kjøpt inn av Oddvar 
 
- Nissedrakt. Vellet kjøper inn sin egen. Har lånt de siste årene. 
- ODDVAR FIKSER EN NY ORDENTLIG EN 
 
- Fikk en kasse med klementiner fra Rimi. 
 
- Prøver å rette opp betongblokken slik at treet er lettere å montere. 

- VI TAR UT GAMLE STUBBEN I BETONGEN OG SETTER OPP UKE 48 
 
- Espen sjekker om vi kan få noen bord. Om vi ikke får vurderes det om det skal 
kjøpes 3 bord  

- FRODE SPØR PÅ MELDING. OM VI IKKE FÅR KJØPER VI. 

- Bra med musikkanlegg og mikrofon. 
- FRODE FIKSER DETTE I ÅR OGSÅ 
 

- JULEGRANTENNING KL. 18:30 – KORPS OM MULIG KL. 18:45 
 

- VI MÅ FIKSE NISSE !!!! 

 
 
Frode Tronrud 


