
Referat fra styremøte 02.11.2022 
Sted: Teams 

Til stede: Lars (LR), Henning (HA), Kristine (KA), Morten (MB), Hans Petter (HPS), Peer (PO), Roger (RMH) 

Eskild (EU), Monica (MLK), Per Christian (PC) 

Forfall: Kristine (KA) 

 

Saker 
38-2022 Referat forrige møte 

Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent.  

 

39-2022 Parkering 

Det er store problemer med parkering på felt U. I og med at representanten fra felt U har forfall.  

 

40-2022 Renovasjonsordning 

LR, HA og MLK har hatt et møte med Movar og kommunen om renovasjonsordningen. Det blir antakelig felles 

renovasjonsordning. Nye beholdere vil ikke medføre noen ekstra kostnader for beboerne. Nye beholdere skal 

inneholde sensorer som indikerer når det er behov for tømming. Feltene må komme med forslag til hvor de ser for 

seg at det kan plasseres dunker. Frist for dette er 30. november  

Styret i velforeningen mener at det må kreves nedgravde løsninger.  

Lenke til reguleringsplanen: https://www.vestby.kommune.no/offentlig-ettersyn-store-brevik-omraaderegulering-

frist-var-1-desember-2021.6409813-536396.html 

 

 

41-2022 Toaletter på Obosstranda 

Vi må få kommunen til å ta ansvar for toalettene. MLK skriver brev og oppsummerer historikken for å sende 

informasjon til gruppelederne i kommunstyret.  

MLK sender dette på høring til styret, frist 13. november. 

 

42-2022 Vedskjul ved tjernet 

Andre har skaffet materialer til vedskjul. Disse er hentet i Vestby. Vedskjul blir stående på nordenden ved skogen 

mot skolen.  

 

43-2022 Eventuelt 

MB refererte fra møtet med dugnadsgruppa 

 

Det er tre garasjelag som ikke er opprettet, Rugdeveien, Løvsangerveien og Kjøttmeisveien mangler egne 

garasjelag. Hva skal gjøres med disse? RMH tar opp garasjelag på møte med veirepresentantene. MB og LV 

kaller inn til et møte i garasjelaget i Rugdeveien. Velforeningen har fortsatt penger stående på konto som skal 

tilbakeføres til garasjelagene.  

 

Rapport lekeplasser. Vi tar en større gjennomgang av rapporten på neste møte.  

 

Julemiddag, tirsdag 29. november. Styret, valgkomite, veirepresentanter og dugnadsgruppa.  

 

Styreroller skulle gjennomgås i dag, manglet på sakslista. Må opp på neste møte. 

 

Neste møte: mandag 5. desember kl. 18.  

 

 

 

Son, 02.11.2022 

Monica Lien Kjønsø 

referent 
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