Styremøte i Lørenfallet og omegn vel torsdag 28. april
kl. 20.00
Til stede: Leif-Tore Bergman, Erik Bassøe, Tove Kirsebom, Mona Øyen og Hebe Gunnes (referent).
Forfall: Ove Engerdahl.
15/2011 Konstituering av styret
Valg av de verv som ikke årsmøtet valgte.
Mona Øyen fortsetter som nestleder, Tove Kirsebom som kasserer, Hebe Gunnes som sekretær og
Erik Bassøe som vanlig styremedlem.
16/2011 Oppfølging av forrige styremøte og årsmøtet
Evaluering av årsmøtet: Dårlig oppmøte på årsmøtet, kun to beboere møtte opp. Det viktigste er
likevel at vellet har et fungerende styre og klarer å få i gang aktiviteter som engasjerer beboerne i
området.
 Hva kan vi gjøre annerledes for å få med flere på årsmøte? Invitasjonen druknet i reklame i
postkassene. Mange hadde heller ikke lagt merke til oppslagstavlen på RIMI. Problem at man
ikke kommer bort til tavla slik den henger i dag. Andre har også hengt oppslag på tavla til
vellet.
 Protokollen godkjennes, men det tok litt tid å få den underskrevet og offentliggjort.
Midler fra det gamle vellet er overført det nye. Oppslagstavla på Rimi er betalt med disse midlene,
samt leie av Foreningshuset til årsmøtet. Har tilgang til kontoen via nettbanken. Per i dag har
kasserer tilgang, vurderer hvorvidt leder også bør ha tilgang. Tove og Leif-Tore ser på behovet.
17/2011 Medlemsoversikt
Per i dag har vi 3 betalende medlemmer (flere av styremedlemmene har ikke betalt). Styret vedtok å
sende ut giroer med ferdig utfylt navn til de som var til stede på oppstartmøtet, sendes ut neste uke
med 14 dagers betalingsfrist. Tove kjøper inn giropapir og sender ut e-post når giroene er klare for
avhenting.
Hvordan skal vi få flere betalende medlemmer? Verveaksjon. Kan ha en upolitisk stand ved Rimi en
helg. Forslag om å bruke nettverket til “husaksjon” for å verve medlemmer. Tar med giroer på alle
arrangementer. Snakker med Ove om pensjonstreffet, kan legge ut giroer der. Teller opp antall
medlemmer til høsten, og vurderer da om vi skal sette i gang en større aksjon.
Oppretter Lørenfallet og omegn vel på facebook, vi kan invitere beboere i området til dugnad via
facebook.
18/2011 Aktiviteter
Mål: Få satt i gang med minimum 3 tiltak/aktiviteter som beboerne merker denne våren.
Fra sak 9/2010: Forslag om underkomiteer som kan gjøre oppgaver på vegne av vellet. Her bør vi
primært å prøve å knytte til oss andre medlemmer av vellet, men hvis styremedlemmene brenner for
noen av sakene er det veldig fint om man også deltar her. Styrets medlemmer kan ha ansvar for de
ulike gruppene/aktivitetene.

a) Vedlikehold av lekeplasser
Gjennomgang av lekeplasser i Fallet i forhold til utbedringsbehov, samt plan for løpende vedlikehold
(plenklipping) i sommerhalvåret. Sjekker også mulighet for å søke om midler til utbedring/
opprusting – søknad til Erik Vea, kan søke hele året, men tildeling to ganger i året. Mona undersøker
hvem som eier tomtene lekeplassene ligger på.
Erik og Hebe har gått runden og sett på lekeplassene. Lekeplassen i Hoelsvegen er den verste, her
bør en del gammelt ræl fjernes. Er en del som bør fjernes også på de andre lekeplassene, for
eksempel den i lensmannsbakken. Mulig å få billige benker fra Ullersmo.
Legge opp til dugnad på lekeplassene i løpet av forsommeren/sommeren. Sette opp tidspunkt og dag,
starter i Hoelsvegen. Sette opp lapper ved postkassestativene heller enn å legge lapper i postkassene.
Bør kunne få naboene til lekeplassene til å engasjere seg i vedlikeholdet og bli med i vellet. Flere
steder er det tydelig at naboene har tatt ansvaret for lekeplassene. Vellet kan også ta initiativ til å lage
klippelister.
Dato for dugnad: Tirsdag 10. mai fra kl. 19. Erik tar med henger og tar ansvaret for å kjøre bort ræl.
Hebe lager plakater og henger opp på postkassestativene på Hoelsfeltet i løpet av fredag. Ser hvordan
denne dugnaden går, og forsøker å sette i gang tilsvarende på de andre lekeplassene.
Ansvarlig i styret: Hebe og Erik.
b) Rydde sti til Lysløypa
Gikk tidligere sti ned i løypa fra enden av Skibakkveien. Bør merke hvor stien går ut – mulig at
denne står på turkartet for området. Kan vi få satt opp skilt om at det er sommervei? Erik og LeifTore går befaring en kveld neste uke.
Ansvarlig i styret: Leif-Tore
c) Sosiale arrangementer
Forslag: Arrangement siste helg i august før skolen starter. Kurvfest på lekeplassen i Hoelsvegen,
vellet holder griller – undersøke hvor man kan låne/leie tønnegriller.
Ansvarlig i styret: Mona, Hebe og Jørgen
d) Arrangere paneldebatt i forbindelse med valget om trafikksituasjonen
Vellet står som arrangør av paneldebatt om trafikksituasjonen i Lørenfallet og rundt Sørum skole. Få
med idrettslaget og trafikkaksjonskomiteen, få til et samarbeid. Vellet bør ha representant i
trafikkutvalget. Aktuelt sted: Foreningshuset. Viktig å få mange til å komme, gjøre vellet synlig.
Leif-Tore tar kontakt med Ole Petter Bjerke for å høre hva som skjer i trafikkutvalget.
Vært høring i kommunen om trafikksituasjonen ved Sørum skole, utredning av ulike løsninger for
krysning av riksveien. Ser ut til å bli undergang, men litt uklart hvor den skal ligge. Staten skal betale
deler av utgiftene, vil ta tid å få midler. Et annet alternativ er å legge veien utenom Lørenfallet.
19/2011 Eventuelt
 Ingen saker
Neste møte: torsdag 9. juni kl. 20-22 hos Hebe.

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

