Styremøte i Lørenfallet og omegn vel torsdag 30. juni
kl. 20.00 – 21.30
Til stede: Leif-Tore Bergman, Ove Engerdahl, Tove Kirsebom og Hebe Gunnes (referent).
Forfall: Mona Øyen og Erik Bassøe.
20/2011 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte.
Følgende saker er gjennomført:
 Vellet har fått egen side på facebook.
 Vi har gjennomført dugnad på lekeplassen i Hoelsvegen.
 Stien fra Skibakkveien til Lysløypa vil bli ryddet i løpet av sommeren.
21/2011 Medlemsverving
Det er viktig at vellet har beboerne i området bak seg hvis vi skal fronte viktige saker som angår
nærmiljøet. Vellet trenger derfor flere medlemmer! Medlemskontingenten er for tiden kr. 150 for
hver husstand, kr. 100,- for pensjonister. Tiltak for å verve medlemmer:
 Informasjon på pensjonisttreff 10. august.
 Brosjyrer/flyer som kan deles ut på stand under valgkampen.
 Vellet gir en ekstra oppmerksomhet til betalende medlem nummer 100!
22/2011 Aktiviteter
Planlagte arrangementer og aktiviteter høsten 2011:
 Vellet stiller med stand på RIMI under valgkampen. Lørdag 3. og 10. september, bemannes
fra kl. 11 til 15, stå samtidig med politikerne. Hva kan vellet be om fra politikerne? Hva
opptar beboerne i Lørenfallet? Vellet vil konfrontere politikerne med deres synspunkter på
saker som angår beboerne i Lørenfallet.
 Vellet arrangerer grilling på lekeplassen Hoelsvegen i september, lørdag 3. september – se
egen invitasjon.
 Leif-Tore har deltatt i møte i aksjonskomiteen for trafikksikkerhet i Lørenfallet.
Trafikksikkerhet rundt Sørum skole og gjennom Lørenfallet er saker vellet vil prioritere i år.
 Styret diskuterte muligheten for å arrangere valgkampmøte i Lørenfallet for å diskutere
trafikksituasjon/-sikkerhet i Lørenfallet, samt mulighet til å presentere lokalpolitiske saker
som angår Lørenfallet og omegn. Eget oppslag kommer når dato er klar.

Neste møte: torsdag 18. august

Kontaktinformasjon for styret i Lørenfallet og omegn vel:
Verv
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Web-ansvarlig

Navn
Leif Tore Bergman
Mona Øyen
Tove Kirsebom
Hebe Gunnes
Erik Bassøe
Ove Engerdahl
Odd Låtun
Trond Storm
Jørgen Kirsebom

Adresse
Stubbvegen 2
Veslestua, Nordli
Hoelsvegen 4
Hoelsvegen 16
Hoelsvegen 27
Bingenvegen 45
Idrettssvingen 7
Haldenvegen 427
Olastun, Norumvegen 30

Mobilnr
96233120
48489317
90894919
95949983
93093387
97533632
90071362
98889997
41657521

e-post
Leif-tore@bergmanfam.net
Mona.oyen@ontimelogistics.no
tove@kirsebom.no
hgunnes@online.no
er-basso@online.no
laatun@skyen.no
trestorm@online.no
jorgen@kirsebom.no

