
 

 

3. ÅRSBERETNINGER FRA LOKALUTVALGENE 2016 
Alle valg på feltene er oppsummert til slutt  
 
FELT 1 
I perioden har det vært noe mindre aktivitet i fellesområdene. Siste fase med asfaltering ifbm 
dreneringsarbeidene på parkeringsplassen i Rugdeveien er utført. Det er planlagt og søkt om 
oppføring av 5 nye garasjer til erstatning for «falleferdige» garasjer i Vibeveien.  
De ble avholdt møte med veierepresentantene 27. februar, og medlemsmøte den 16. mars med 21 
medlemmer tilstede. 
 
Det blir dugnadhelg på Felt 1 fredag 5. til søndag 7. mai 2017 
 
FELT 2 
I løpet av 2016 har vi hatt en vårdugnad, og et medlemsmøte medio mars.  
Vårdugnaden bestod i stor grad i opprydding av en omfattende trebeskatning på feltet, samt montering 
av nytt gjerde på den nye lekeplassen. Medlemsmøtets flertall besluttet under dissens å fortsette 
innbetalingen, uendret, til vedlikehold av garasjeanlegget i 2016.  
 
Under medlemsmøtet medio mars 2017 ble innbetalingen til vedlikehold av garasjene redusert, etter 
dissens, hvor flertallet ville redusere, mot mindretallet som ville avslutte innbetalingen til 
vedlikeholdsfondet, se referat fra møtet.   
 
Videre har det vært jobbet med å utrede / undersøke løsninger for el-anlegget på garasjene på felt 2, 
og særlig opp mot el-bil-lading.  Det er nok strøm til området, og tilbud på oppgradering av 
sikringsskapene er mottatt.  Det er også mottatt tilbud/pris på hva det koster for el-bileiere å påkoste 
sin garasje egen strømmåler. Lokalutvalget for felt 2 er av den oppfatningen at el-bileiere pålegges å 
måtte installere egen strømmåler, og videre plikter å lese av denne og/eller betale en fastsatt sum for 
strømforbruket knyttet til lading mv. 
 
Dette kan skje i forbindelse med oppgraderingen av sikringsskapene. 
 
Dugnad: 22. april 
 
FELT 3 
Betongsøylene på parkeringsplassen er flyttet tilbake 
Oppstillingsplasser (reserverte parkeringsplasser) til de som ikke har garasje er skiltet 
Planer 2017: 
Det må utbedres feil på lekeplassene i Løvsangerveien og Kjøttmeisveien (dugnad). 
Merkespray for parkeringsplasser er kjøpt inn. Oppmaling er dugnadsarbeid. 
 
Dugnad: 6. mai 

 
FELT F – FELT U 
Ikke mottatt 
 
Dugnad felt U: 6. mai 
 
 
Feltenes sammensetning i 2016/17 (etter valg på medlemsmøter): Lokalutvalg  
Se neste side 
  



 

 

Oversikt over lokalutvalgene (feltledere og veirepresentanter): 
 

Lokalutvalg  Felt 1 Lokalutvalg  Felt 2 

Leder  
Nestleder  
 
Veirepresentanter:  
Dueveien  
Rugdeveien 
Svaneveien 
Terneveien  
Vibeveien  

Morten Børud  
Jan Kristiansen 
 
 
Morten Howard 
Finn Jakset  
Teresa Blestad Filo 
Magnus Riiser 
Jan Kristiansen 

Leder  
Nestleder 
 
Veirepresentanter:  
Lerkeveien 
Stokkandveien 
Måltrostveien 
Orrhaneveien 
Hegreveien 

Øystein Rusnes 
ukjent 
 
 
Wenche Pettersen 
Bjørn Jægerud 
Henriette Johansen 
Yngve Romsvik 
John A. Wilhelmsen 

Lokalutvalg Felt F (Linerleveien) Lokalutvalg  Felt 3 

Leder  
Nestleder 

Ukjent 
Ukjent 

Leder 
Nestleder  

Valg på årsmøtet 
Ukjent 

Lokalutvalg  Felt U Veirepresentanter 
Gråtrostveien  
Blåmeisveien 
Kjøttmeisveien 
Løvsangerveien 

 
ukjent 
ukjent 
ukjent 
Rudi Rieger 

Leder 
Nestleder 
 
Veirepresentanter: 
Ugleveien  
Traneveien 

Niclas Skärström 
ukjent 
 
 
ukjent 
ukjent 

 


