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PROTOKOLL Nr. 5/2020 
Organ: Grååsen velforening, Styret 
Tid: Mandag 05.oktober 2020 kl.19.30-20.15 
Sted: Hos Andreas (Buerveien 43A) 
Møtende: Monica Finstad Eng, Andreas Olsen, Kåre Paulsen og Jostein Rygge. Finn 
Tore Johansen, Lars S. Lilleng og Mathias Ostad var ikke tilstede. 
 
Saker til behandling: 
 
Sak nr. 1: Lekeplassene 
Saksopplysninger: 

a. Vi tar en oppsummering av hvor langt vi har kommet mtp. sandkasser v/ 
Monica, benker v/ Lars og grind v/Finn Tore og Lars. 
Lars har også beiset og fikset på hoppbakken. 
 

Vedtak: 
Siden verken Lars eller Finn-Tore kunne oppsummert Monica og Jostein litt. 
Lars har funnet benker på Coop OBS Bygg til kr. 1790.- pr. stk. Så vi får dra å kjøpe en 
dag. Finn Tore har sveiset grinda i Knausveien og det ser bra ut ☺ 
Monica har hørt med skolen og de kan lage sandkasser, fra uke 5. Vi betaler kun for 
materialer. Så vi går videre med dem. 
Men vi snakkes også nærmere om størrelse vi ønsker og hvor mange(mulig 5 stk.). 
 
Sak nr. 2: Tessta Connect 
Saksopplysninger: 

a. Oppfølges av Lars. 
 

Vedtak: 

Lars har veldig god dialog med dem. Desverre så ble befaringen før høstferien avlyst. 

Men de skal ordne opp. Lars og David Sjøen har utarbeidet et detaljert kart og masse 

bilder som er oversendt. Det blir nok for sent å så gress etc. uansett. Lars er overbevist 

at dette skal ende godt for oss.  

Selv om det ikke blir i orden før neste år så skulle ikke jobben bli "foreldet", noe han 

lovte oss. 

 

Sak nr. 3: Aktivitetsparken 

Saksopplysninger: 

a. Oppgraderinger av lekeapparater. 

Vedtak: 
Vi snakket litt løst om dette og at det bl.a. har blitt kjøpt inn huskesete. (Det ble 
montert under dugnad senere) 
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Sak nr. 4: Årsmøtet 2021 og valg 
Saksopplysninger: 

a. Orientering om hvem som er på valg. Mathias kan kanskje si litt om han har noe 
tanker rundt valget. Vi må også snakke litt om Årsmøtet. 

Vedtak: 
Styeleder ramset opp hvem som er på valg og snakket litt om årsmøtet, men det ble en 
kort sak da vi var så få. 
På valg: 
Jostein går ut både som styreleder og webansvarlig. 
Finn Tore og Kåre er også på valg. 
Ellers er varamedlemmene Monica og Andreas på valg samt komitélederne Fred, Claes 
og Mathias. 
I tillegg Lars som trafikkoordinator. 

Sak nr. 6: Eventuelt 

Vi er nå 79 betalende medlemmer. 
I Grååsen Nytt til våren ble det snakket om å ta med helligdagsfreden. 
Jostein har vært i kontakt med Grethe Skjelbred om lyktestolpen ved ballbingen, men 
hun måtte sjekke opp dette og kommer tilbake med info. 

------- 

• Siden vi var kun halve styret, ble det bestemt at vi avtaler neste styremøte på 
den lukkede Facebook-gruppen til styret. Det fastsettes til 16.11.2020 kl. 19.30 
hos Monica i Hushagasvingen 21. 

Protokollen godkjennes av styreleder sammen med 2 fra styret, som deltok på møtet. Møtet hevet. 

 

_________________  _________________  _________________ 

Styreleder   Styremedlem   Styremedlem 


