Formalia
tid: 10. june 2013 kl 19:30  22:45
til stede: Jenny MacKenzie, Henrik Grindal Bakken, Richard Becke, Arvid Grøtting
fravær: Susan Bailey, Nina Laache, Mari Wang
sted: 17c
møteleder: Arvid
referent: Richard

Godkjenning av referat
Referatet fra styremøtet 13. mai 2013 ble godkjent.

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.

Sak 8/13 Regulering av parkeringsområde
Styret har fått innmeldt en sak fra Asbjørg Hammer vedrørende regulering av parkeringsplasser. Henrik
skriver et utkast til svar. Jenny spør Reinulf Aasen om tinglyste dokumenter (heftelser/servitutter) på
veien.

Sak 9/13 Tvist om vedlikeholdsavgift GSV 35
Eier av GSV 35 anser at hans tinglyste bruksrett til veien fritar ham for vedlikeholdsavgift. Arvid skriver
et utkast til brev. Se også sak 8/13 om tinglyste dokumenter.

Sak 14/06 Overgang Gjøvikbanen
20130513 Mottatt kopi av brev fra Rambøll. Jernbaneverket er positive. Trenger mer
spesifikke tegninger.
Mottatt varsel om endring i forhold til hva som er nabovarslet. Trapp bak GSV 13 er fjernet. Trappen
var avgjørende for at styret godtak overgang i stedet for undergang. Uten trappen anser vi ikke at
hensikten med tiltaket  å hindre ferdsel over jernbanelinjen  lenger oppnås, da rampen representerer
en betydelig omvei. Nina sender klage.

Sak 06/10 Skilting og fartsdumper
20130513 Jenny har snakket med Nydalen Kvarter. De er positive til 30sone. De har lovt å
klippe hekken.Vi må gjøre befaring for å fastlegge eksakt plassering. Passe på klaring 40cm til
kantstein på begge sider for drenering. Også forhøre om beskjæring av de to eksisterende

dumpene i bakken.
Fartsdump ble laget 29. mai. Da denne var for bratt/høy bel den flatet ut 10. juni. Vi avventer for å se
hvordan dreneringen fungerer. Nydalen Kvarter har ikke klippet hekk. Jenny purrer. Også om 30sone.

Sak 05/12 Saker fra årsmøtet 2012
20130513 Purring sendes til de tre som gjenstår sendes sammen med faktura for 2013. Henrik.
Purring er sendt til de 3 utestående. Avventer for å se om de betaler.

Sak 06∕12 Jubileum
20130513 Så vidt styret vet er arbeidet med skriftet påbegynt.Mari følger opp.
Mari følger opp.

Sak 10/12 Gressklipping
20130513 Henrik snakker med Ola om gressklipperens whereabouts. Avklare hvordan velet
skal betale for den. Klipping: hvem og når – dette tas på neste møte.
Saken gjelder gressklipping på lekeplassen. Gressklipper er lokalisert. Klipping “på omgang” har ikke
fungert. Vi sender ut en epost med oppfordring om å klippe gress hvis man er på lekeplassen og man
ser at det trengs, samt informasjon om hvor klipperen står. Richard sender epost.

Sak 19/12 Boligbygging Pplassen
20130513 Ingen utvikling siden forrige møte.
Ingen utvikling siden forrige møte. Saksinnsyn på nett nede for øyeblikket. Richard overvåker.

Sak 21/12 Skadet gjerde
20130513 To gjerdestolper må byttes ut. Eierskap / ansvarsforhold må avklares.
Richard følger opp.

Sak 0/13 Dugnad
20130513 Veimerking ikke utført. Utføres «forefallende» når forholdene tillater det. Arvid.
Veimerking ferdig. Sak lukkes.

Sak 4/13 Trafikkfarlig parkeringsplass
20130513 Ble ikke gjort på dugnad, da maling ikke hadde ankommet. Gjøres samtidig med
veimerking. Monsbakken – eier av bil som normalt står der – må varsles om at bil må flyttes.

Plassen ble skravert. Begrunnelse sendes i epost til velet samt henges på oppslagstavle. Denne
lukkes. Ny sak om regulering av parkeringsområde: 08/13

Sak 5/13 Kontingent 2013
20130513 Henrik sender ut faktura. Før neste møte.
Fakturaer er sendt. Sak lukkes.

Sak 6/13 Bordtennisbord
20130513 Henrik har sett på bord. Priser ikke avskrekkende. Henrik kontakter Schibsted.
Epost sendt til Schibsted. Avventer svar. Henrik

Sak 7/13 Gatetun
20130513 Undersøke hvorvidt det er mulig å regulere 77/321 til gatetun (kode 2014).
Kartlegge krav, estimere kostnader. Richard kontakter vedkommende etat. Bymiljøetaten.
Epost sendt til Bymiljøetaten. Sak registrert, referanse RAD002FLPZ. Avventer behandling.

Neste møte
Neste møte mandag 20130826 kl. 20:00  22:00 hos Jenny, GSV 41B

Avslutning
Møtet avsluttet 22:45.

