Referat styremøtet Wessel Vel
Tid:
Tilstede:

Mandag 30. Januar 2012
Glenn , Nina , Leif Åge , Jan, Øystein, Asbjørn.

Regnskap 2011 og budsjettforslag 2012 v/Nina
Regnskapet for 2011 og budsjettforslaget for 2012 ble gjennomgått og besluttet.
Øystein: Det er innhentet tilbud fra Magnus Hem. Det vil også innhentes tilbud på
erstatning av huskestativet som må skiftes.
Styrets årsberetning 2011 v/Glenn
Årsberetningen ble godkjent med noen mindre justeringer.
Innkalling til Generalforsamling 2012 v/Glenn
Innkallingen ble gjennomgått og godkjent med noen mindre justeringer.
Snømåking, brev fra beboer i Mads vei
Øystein og Glenn har gjort en oppmåling. Glenn kontakter Finstad for en uttalelse. Saken
ferdigbehandles deretter på neste styremøte.
Hageavfall langs stien til Risilveien, melding fra beboer i Slagterens vei
Det er lite vi får gjort med dette. Samme problem gjelder for alle avfallsplassene.
Styrerepresentantene oppfordres til å informere om dette problemes i egne grender og
ved dugnad.
Glenn sender en anmodning om tilsvarende oppfordring til Pepperstad Skog Vel ovenfor
de som bor i nærheten av denne avfallsplassen.
Jan sørger for tilbakemelding til beboer.
Parkering langs Mettes vei, melding fra beboer i Slagterens vei
Glenn har snakket med Kommunen som informerer om at det ikke er noen
parkeringsbestemmelser som forhindrer dette. Om ønskelig kan vi på eget initiativ for
eksempel setter opp noe hinder i grøften for parkering, så fremt dette ikke plasseres på
veien eller til hinder for snøbrøyting og lignende.
Det er en uheldig situasjon, men slik er det også flere steder. Økt antall biler på
parkeringsplass skaper også en farligere situasjon. Alle biler må ta hensyn alle steder
hvor det kan være fare for barn, også der hvor det for eksempel er trær, busker,
garasjer og lignende som utgjør samme fare.
Styret ser det ikke hensiktsmessig å gjøre noe mer med denne saken.
Jan sørger for tilbakemelding til beboer.
Akebakken
Øystein og Glenn har sjekket kart og gjennomført en befaring. Det kan se ut som gjerde
er plassert oppimot 2 meter for langt ut, samt 1 – 1,5 meter for langt mot akebakken. Vi
kan dog ikke se at dette utgjør noen vesentlig forskjell på sikkerheten.
Det har heller ikke vært mange uhell med gjerde, og de minste barna har relativt liten
fart når de kommer til gjerde. Det er trær og andre naturlige elementer i området som
kan utgjøre tilsvarende risiko.

Bakken er heller ikke regulert som akebakke på noen måte, og styret oppfordrer derfor
de som aker og foreldre å ta hensyn ved lek i bakken. Styret ser ingen grunn til å gjøre
noe mer med denne saken.
Glenn tilbakemelder dette til Pepperstad Skog Vel.
Parkering og borttauing av biler
Iflg Aker P-drift kan de ikke finne noen avtale for Wessel Vel som gjør at de kan borttaue
biler. De henviser også til at de først må komme i kontakt med eier og gi eier rimelig tid
før de kan taue bort. Hva er da vitsen med skiltene våre og den teksten som var viktig
fremkom på disse? Samt de varsel lappene vi legger ut med frist på 48 timer.
Glenn følger opp saken mot Aker P-Drift og Klaus som var i dialog med de tidligere.

