
Protokoll styremøte Løvsethaugen Velforening 
20 september 2018, 19:30-21:00 
 
Til stede: Leendert Wienhofen, Vegar Rømma, Øystein Hovind, Christian Bjørgum 
Protokollfører: Leendert 
 
Saksliste: 

1. Nabovarsler Løvsetvegen 70 og Løvsetvegen 292 
2. Graving i regi av Telenor 
3. Kjøp av fellesareal til garasje 
4. Spørsmål om felling av skog 
5. Oppgradering av andre halvdel av fotballbanen til pumptrackbane 
6. Overtakelse av VA anlegg 
7. Annet 

 

1) Nabovarsler Løvsetvegen 70 og Løvsetvegen 292 
Sak tatt via e-post tidligere. Loggføres, behandles ikke på dette møtet. 
Nabovarsel har kommet til styret i ferieperioden og ble ikke åpnet før svarfristen på to uker 
hadde gått ut. I begge tilfeller vil ikke de tiltenkte tiltak ha påvirkning på velforeningen. Ingen 
videre oppfølging påkrevd. 
 
2) Graving i regi av Telenor 
Sak tatt via e-post tidligere. Loggføres, behandles ikke på dette møtet. 
Styret er enige i at skap kan settes opp ved siden av eksisterende skap, samt at graving i 
direkte nærhet til skapene er tillatt dersom det ryddes opp skikkelig etterpå. 
Informasjon er lagt ut på velforeningens facebookside, inkludert kontaktinformasjon til 
ansvarlig for graving slik at eventuelle spørsmål eller klager kan rettes direkte mot riktig 
person. 
 
3) Kjøp av fellesareal til garasje 
Sak tatt via e-post tidligere. Loggføres, behandles ikke på dette møtet. 
Innsender er orientert om at kjøp av fellesareal er en årsmøtesak og ikke en styresak. 
Innsender henvises til å opprette en sak til neste årsmøte. 
 
4) Spørsmål om felling av skog 
Innsender er orientert om paragrafen i vedtektene som omhandler dette punktet.  
 
5) Oppgradering av andre halvdel av fotballbanen til pumptrackbane 
Styret er positivt innstilt til initiativet, men før godkjenning til vedtaket blir gitt, bes innsender å 
dokumentere: 

• Trygghet i henhold til myndighetskrav 
• Tiltenkt støttebeløp fra velforeningen 

 

6) Overtakelse av VA anlegg 
Ref telefonsamtale samt e-post fra  Stian Bratlie, driftsingeniør vann og avløp, Melhus 
kommune. 
Kommunen ønsker å ta over VA anlegg. Offisielt har velforeningen aldri tatt over anlegget fra 
tomteselskapet. Det har tidligere vært ytret ønske om at kommunen tar ansvar for VA-
anlegget. Instilling: vi er glade for at kommunen tar tak i dette. Minst to av styremedlemmer 
møter kommunen. Overtakelse av VA anlegg må taes opp på (ekstraordinært) årsmøte.  
Vi ber kommunen å stille opp på dette møtet. 
 



7) Annet 
a. Brøyting. Det er blitt bedt om skriftlig tilbud på brøyting. Når tilbudet kommer, tar 
styret stilling til det. 
b. Webside må oppdateres. Navn på styret må oppdateres, samt dette protokollet 
legges ut. 

 
 

 


