
       

 

  

Referat Store Brevik Velforening  

  

  

Dato/tid  01.09 2020 

Sted  Son Sentrum (Soon Vision)  

Til stede  Lars Vegard Refring (LR - leder), Henning Andreassen (HA - 

økonomiansvarlig), Monica Lien Kjønsø (MLK – sekretær), Stein 

Stubberud (SS – Felt 3), Morten Børud (MB – felt 1), Peer Olsen (PO – 

felt F), Hans-Petter Swensen (HPS – felt 2), Kristine Amdam (KA – felt U) 

Forfall  Vidar Lian (VL – nestleder) 

  

25-2020 Referat fra forrige styremøte 

Sendt ut til alle. Godkjent med en liten presisering på punkt 23-2020.  

 

26-2020 Økonomi   

Augustregnskapet er oppdatert i dag. Vi har brukt mindre på snøbrøyting enn 

budsjettert, men mer på trefelling.  

 

27-2020 Forespørsel om mulighetene for å kjøpe en parsell  

Beboere i Eikeliveien ønsker å kjøpe en parsell som ligger på andre side av Store 

Brevik vei. Vi kan ikke selge denne eiendommen før det er overskøttet til 

velforeningen, vi avventer til alt er omregulert.  

Saken må opp på årsmøte.  

Vi svarer at vi har snakket om saken i styret og at vi må avvente på omregulering og 

årsmøte.  

 

28-2020 Parkering 

Spørsmål fra KA om hvorfor det er lov for noen å lage parkeringsplass på egen tomt. 

Det er problematisk at beboere i enkelte veier tar seg til rette og parkerer på 

fellesarealer og flytter stener som er plassert ut for å hindre parkering.  

Vi bør ikke oppfordre til at man parkerer på egen eiedom eller opparbeider seg 

plasser på fellesområder selv om det er problemer med antall parkeringsplasser.  

  

29-2020 Årsmøte  

Styret er enige i at vi ikke avholder årsmøte i 2020, men har årsmøte tidlig i 2021. Vi 

avholder årsmøtet digitalt i 2021 dersom det ikke er mulig å avholde årsmøtet fysisk.  

 

30-2020 Møte med kommunen  



Det har ikke vært møte med kommunen. LR har snakket med Gudmundsen i 

kommunen. Kommunen har ingen fremgang på oppmåling. LR har prøvd å kontakte 

ordfører, men har ikke fått tak i han. LR har også vært i kontakt med 

Skjærgårdstjenesten.  

Kommunen mener at det er en avtale mellom kommunen og velforeningen om 

toalettene.  

 

 

31-2020 Eventuelt 

Gressklipping 

MB melder at det har vært klager på gressklipping i år. Det er områder som ikke er 

klippet. Det har vært en del nye personer som har klippet i år. Viktig at styret melder 

fra dersom det er områder som ikke klippes som skal klippes. Dersom vi ikke sørger 

for klipping slår dette tilbake på velforeningen.  

Det er avvik på felt 3.  

 

Bommer 

Det er satt opp bommer i enden av Rugdeveien slik at den er blindvei igjen.  

 

Ballbanen 

Det er etterlyst sprøyting og slådding av ballbanen. Det blir foretatt nå i høst.  

 

Elbillading 

MB har fått henvendelse fra leverandører som kan sette opp ladepunkter på garasjer 

for elbiler. Dette må de enkelte garasjelagene vurdere.  

 

Linerleveien 

Det er tre postkassestativer i Linerleveien 

Ønske om penger til gjerde på lekeplassen i Linerleveien. Ønske om benker på 

lekeplassen.  

Feltet sender søknad med budsjett.  

 

Felt 2 – garasje 

Garasje på felt 2 som tidligere hadde eier som ikke bodde på området er solgt tilbake 

til eier av Lerkeveien 9 

 

Trefelling og treskjødsel  

Vi bør legge ut informasjon om treskjødsel og felling av trær. Obos tok ansvar og har 

felt noen trær som måtte felles. Vi jobber for at Obos skal ta ansvar for flere av 

trærne som må felles.  

 

Krysset Dueveien – Store Brevik vei – Markveien 

Her må det ryddes i busker og kratt. Det er uoversiktilig ved gangveien. MB og VR 

tas en gjennomgang/rydding der.  

 

Neste styremøte: Tirsdag 13. oktober 

 



Son, 1. september 2020  

   

Monica Lien Kjønsø 

Sekretær  

  

  

 


