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Referat Styremøte 2/2019 
 

 
Sted:  Gustav Granhaugs veg 37 
Tid:   Mandag 11. mars 2019 kl. 19:30 
 
Tilstede:  
Bjørn Harald Kristiansen (BK), Thor-Even Skjølås (TS),  
Frode Dahlø (FD), Anders Haugerud (AH), Lilja Arnlaugsdottir (LA) og  
FD fører referat 
 

Saksnr. Saksinformasjon Ansvarlig 

12/19 
Godkjenning av innkalling 2/19 og referat 1/19. Oppfølging 
aktivitetsoversikt. 
 
Sjekke med i-bolig om oppgradering av lekeplass og hvilke planer som 
foreligger, samt når 
 
Sjekke opp med i-bolig. Hvis grendelaget skal bære alle kostnader for 
veier og teknisk anlegg, må det på plass en avtale eller overtakelse av 
veier-, teknisk anlegg og fellesareal. 

 
 
 
BK 
 
 
BK 

 

Saksnr. Saksinformasjon Ansvarlig 

13/19 Dugnader 2019  
 

 
Dugnadsdato 13. mai kl 1800-2000 med følgende aktiviteter  
- 1: så gress friområde 3. 

- 2: Så gress på stien  

- 3: Rydde område for søppel 

- 4: Rydde gravhaug for kvist, (det som står igjen fra i fjor) 

- 5: Rake gress på friområder 

- 6: Tette hull i asfalt 

 
Vi må kjøper inn gressfrø, søppelposer, hansker, maling m.m. 
 
Innkalling til dugnad sendes ut umiddelbart. 
 
Resterende punkter som står igjen til neste dugnad i august: 
Rydde stien langs Granhauglia med ryddesag. Klippeliste av 
gravhaugen. Friområde ved sameie Granhauglia? Overtakelse? 
Ryddesagsliste på gravhaug. (Sjekke med ØRi om pris). Må tas om 
høsten også. 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
AH 
 
TS 
 

 

Saksnr. Saksinformasjon Ansvarlig 

14/19 Lekeapparater friområde 3  
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 Bjørn Harald presenterte flere lekeapparater fra Lekolar. Vi får 35 % 
rabatt lekeapparater fra denne leverandøren. 

Flora Voltstenger og Robinia Agility bane 6 ble valg på bakgrunn av 
ønske om balanseleker og leker for de litt større barn.  

Det ble stilt spørsmål om krav til fallmatte og montering, samt total pris 
inkl. for dette inklusiv transport. Styret vil innhente spesifisert tilbud på 
valgte lekeapparater, støtmatter og transport, samt avklare krav for 
montering. 

 
 
BH 

 

Saksnr. Saksinformasjon Ansvarlig 

15/19 Økonomi   

 
Kasserer informerte om status for økonomien.  

Vi har mottatt endelig faktura for snømåking og feiing av vei. Endelig 
kostnad endte opp 5.000 lavere enn budsjett. 

Vi har 3 utestående kontingenter som ikke er betalt – disse purres.   

TS 

 

Saksnr. Saksinformasjon Ansvarlig 

17/19 Inn/Ut post  

 
INN – E-poster vedrørende fartsreduserende tiltak 
 
Det ble avklart i forrige styremøte og sende ny søknad for fartsdumper i 
Gustav Granhaugsveg, med henvisning til fartsdumper i 
Bekkedalssvingen, økt utbygging, økt trafikk og høy fart. Flere 
nestenulykker mellom bil og barn.  
 
Styret utarbeider søknad som sendes Eidsvol Kommunen innen 5. mai. 
Styret iverksetter ikke midlertidige tiltak da vi ikke kan gjøre inngripen i 
kommunal vei.  
 

Behov for toveisspeil til utkjøring Gustav Granhaugs 20-30. Styret vedtok 
å snarest å kjøpe inn trafikkspeil i rustfritt stål, kostnadsramme 3.500,-  
Thor-Even 

 
 INN – E-post vedrørende parkering på gangfelt 

Styret sender henstilling til gjeldende beboere om at parkering på 
gangfeltet er forbudt iht. veitrafikkloven § 3.  

 
 
 
 
 
 
 
TS 
 
 

 
TS 
 
 
 
 
 
FD 

 

 

Saksnr. Saksinformasjon Ansvarlig 

11/19 Eventuelt   

 Ingen saker ble behandlet under eventuelt  

 

Neste møte: 3. Juni kl. 19:00, Gustav Granhaugs veg 37. 
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Møtet hevet kl. 20:30 

 
Andre saker ble ikke behandlet. Styret var beslutningsdyktig.    

 

Råholt, 29. april 2019 

         
sign         sign     
____________________  ____________________   

Bjørn Harald Kristiansen  Frode Dahlø   
Styreleder    Styremedlem                      
 
sign         sign   
____________________  ____________________ 

Anders Haugerud   Lilja Arnlaugsdottir 
Styremedlem    Styremedlem 
 
sign 
____________________ 
Thor Even Skjølås 
Sekretær/kasserer 
 


