
Styremøte i Nordre Gullhella vel  
Første styremøte etter årsmøtet, onsdag 5. desember 2018 klokken 19:30-20:30,  
hos Wilhelm i Korpåsen 109 B 

Fremmøte:  

Sidsel Eidsvold, Korpefaret; Reidun Stenvaag, Korpåsen; Wilhelm Kavli, Korpåsen (møteleder og 
referent); Rune Kvie Bakken, Korpeplassen.  

Forfall: 

Marius Bredsand, Norddalplassen 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling ble godkjent, og dagsorden ble godkjent med de endringer som framkom i møtet.  

Sak 2: Oppsummering siste halvår 

Wilhelm sendte ut en oppdateringsepost 29. juni med status på det som var gjort til da: 
• registrert velforeningen hos Asker Kommune  
• ordnet med plan og bygg at velforeningen kommer inn i riktige registre hos dem 
• ordnet med natur og idrett at vi er registrert hos dem og kan søke støtte til prosjekter  
• purret flere ganger på flytting av sonefartsgrenseskiltene ved innkjørselen fra Røykenveien 
• klaget på dårlig merking av busstoppet til 290 bussen ved Asker stasjon  
• meldt inn ulovlig dumping av forurensede masser ved Gullhella stasjon 

 
Sidsel har fulgt opp skaden på taket på miljøhuset i høst, sendte ut en epost 12. november om at 
ABBL hadde fått utbedret skaden for egen regning.  
 
Marius har hatt dialog med Knut Dyre Haug i Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker, sist 18. oktober,  
om planlagt utbygging av ungdomsboliger nedenfor Norddalsplassen mot husmannsplassen og 
togstasjonen.  
 
Wilhelm har hatt videre kontakt med Asker kommune ved Prosjektleder Lars Hanstensen i Avdeling 
for prosjekt og utbygging om nye omsorgsboliger over veien fra Korpeplassen, sist 18. oktober, og 
sendte dem ut til alle. Alle var enige om at dette ser bra ut.  
 
Wilhelm har fulgt opp utbygging i Norddalsveien, med begrensning av tid for grov byggestøy.  

Sak 3: "Miljøhuset" ved barnehagen 

Styret diskuterte bruken av huset, og ble enige om at vi skal ta dette opp igjen til neste møte.  

Sak 4: Skjøtsel av friområdene 

Styrene revurderer behovene, og melder tilbake.  

Sak 5: Avlesing av vann og strøm 

Sameiene skal selv lese av for seg, og Parsellhagen må ta dette for miljøhuset.  



Sak 6: Forsøpling rundt barnehagen 

Det er ikke blitt vesentlig bedre. Styret vurderer å ta sak til Budstikka.  

Sak 7: Avtale om snørydding 

Styret diskuterte situasjonen, og er enige om oppfølgingen av leverandøren.  

Sak 8: Avtale om gartnertjenester 

Styrene revurderer behovene, og melder tilbake. Eiken i Vollen har sagt seg interessert. 

Sak 9: Avtale om trefelling 

Vi er fremdeles godt fornøyd Sjur og Kenneth. Vi tar neste års skjøtsel i henhold til planen,  
i samarbeid mellom de berørte sameiene.  

Sak 10: Fellesavtale med Telenor om nett og kabelteve  

Wilhelm følger opp med Telenor om skifte av utdatert utstyr.  

Sak 11: Trafikksikkerhet 

Styret er enige om at vellet ikke skal akseptere kommunens avslag, og vil invitere Budstikka til en 
uformell undersøkelse om hvor mange som er kjent med fartsgrensen på feltet.  

Sak 12: Omlegging av lekeplassen og fotballbanen på Korpåsen  

Styret gir tilslutning til at Korpåsen boligsameie bygger om lekeplassen og fotballbanen etter eget 
behov, siden det er dette sameiet som skal bekoste dette for fremtiden. Alle i vellet skal som før ha 
tilgang på lik linje.  

Sak 13: Nettside og videre form på arbeidet fremover 

Korpåsen tar ansvar for å sette opp en statisk nettside for vellet med lenke til velforeningens 
oppføring i Brønnøysund.  

Sak 14: Neste møte 

Vi tar sikte på et nytt styremøte i løpet av mars.  
 

 

Sidsel Eidsvold, Korpefaret 

 

Reidun Stenvaag, Korpåsen 

 

Wilhelm Kavli, Korpåsen  

 

Rune Kvie Bakken, Korpeplassen  
 


