Referat fra styremøte i Øvre Hallenskog Vel 25. april 2016
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:

Torsdag 25. april kl. 2000-2200
Hos Ingvild Ryggen Carstens, Trollkleiva 23
Even Augedal, Ingvild Ryggen Carstens, Ketil Glimsjø, Pawel Matras, Tilla Vilberg, Peter
Flodin, Stein Engstad
Alf Håvard Hokholt

Agenda
1) Godkjenning av innkalling og agenda
2) Valg av referent
3) Referat fra styremøte 14. april
Gjennomgang av aksjonspunkter
4) Arbeidsplan for styret
5) Lekeplassen
6) Eventuelt

1.

Godkjenning av innkalling
Innkalling og agenda godkjent.

2.

Valg av referent
Stein ble valgt til referent.

3.

Referat fra styremøte 14. april – gjennomgang av aksjonspunkter
Ad. Sikkerhetsvei/vannforsyning Kleiver-Hallenskog. Bjørn Olsen stiller seg positiv til å fortsette
som vellets talsperson overfor Viva. Bjørn har oppfordret Viva til å oversende et
informasjonsskriv om prosjektet, samt invitere til informasjonsmøte. Even legger ut informasjon
på Facebook-sidene når dette mottas fra Viva.
Øvrige aksjonspunkter utført eller under utførelse.

4.

Arbeidsplan for styret
Jf punkt 4 i referat fra styremøte 14. april
Følgende saker tas inn i arbeidsplanen:
1. Informasjonspakke til innflyttere.
Styret tar sikte på å utarbeide en folder i dertil egnet innpakning som overrekkes personlig til
nye innflyttere. Folderen vil være kortfattet og vil henvise til Facebook-sidene og
Hallenskog.no for nærmere informasjon og detaljer.
Følgende vil bli informert om:
Hallenskog og vellets historie (Even/Stein)
Blåfjellhytta/turmuligheter i Kjekstadmarka - link til ut.no (Even)
Oppgradering av Plankedalsveien (Stein)
Sikkerhetsvei/vannforsyning/skiløype Hallenskog-Kleiver (Stein)
Hallenskog stasjon (Stein)
Veilag og underveilag (Ketil)
Bommen i Hallenåsen (Ketil)

Kjøreregler, bruk av kjetting, vikeplikt i Kleiva
Ingvild utarbeider layout for informasjonsfolderen.
Ingvild anskaffer innpakning til informasjonsfolderen.
Styret tar sikte på å ha folder og info på Facebook-sidene og hallenskog.no klart i løpet av
mai.
2. Oppgradering av hallenskog.no
Even avklarer hvem som sitter på domenet og betaler for dette (Rishovd eller Korsvik?), samt
skaffer administrator-rettigheter.
Even og Ingvild ser på layout og innhold. Veilagene som også benytter sidene kontaktes.
3. Hallenskog stasjon
Stein følger opp når lokalpolitikerne våre (Holter-Schøyen/Syrstad) melder behov for
involvering fra vellets side.
4. Sikkerhetsvei/vannforsyning Hallenskog-Kleiver
Bjørn Olsen følger opp som vellets talsperson
5. Oppgradering av Plankedalsveien
Stein følger opp, og involverer Bjørn Olsen som har god innsikt i dette Viva-prosjektet.
6. Lekeplassen
Egen sak nedenfor.
Arbeidsplanen er levende og vil løpende holdes oppdatert.
5.

Lekeplassen
Det innkalles til dugnad lørdag 4. Juni kl 1100-1500. Even legger ut kortfattet info/flyer på
Facebook-sidene, herunder at nærmere detaljer vil bli informert om i forkant av dugnaden.
Stein utarbeidet tekst til søknad om midler fra CH-fondet. Involverer Ketil og Ingvild i QA.
Ingvild legger ut bilder fra lekeplassen som vi linker til i søknaden.
Dugnaden planlegges nærmere i neste styremøte (se nedenfor).
Pawel forespør Geir-Arne om å delta på dugnaden, evt. også i planleggingen.

6.

Eventuelt
Referater fra styremøtene gjøres tilgjengelig (i .pdf-format) for medlemmene på Facebooksidene. Even ivaretar.
Stein sjekker hvem som er hjemmelshaver til Lekeplassens tilstøtende eiendommer.
Neste styremøte avholdes mandag 30. mai kl 2000 hos Ketil, Hallenåsen terrasse 36.

Hallenskog 25. april 2016

