
Referat fra styremøte i Langodden Vel 1.3.07 i Langoddv. 33   
 
Tilstede: Hele det nyvalgte styret som konstituerte seg og bestemte enstemmig følgende ansvarsområder: 
 
 adresse mob Privat fast Arbeid fast ANSVAR 
Erik Dillerud (fm) dillerud@fornebuklinikken.no 

LV 33 
92292924 67537349 67115420 Innkallinger Årsmøte 

Fornebusaker 
Info / media 
Koksa /bøyer 
Dyrelivet 

Erik Hynne (visefm) erikhynne@msn.com 
Jv 9 

90198448 
 

67122941 67122941 Badebøyer 
Dugnad 

Trond Bergquist trond@bergquist.name 
LV 77 

99001127 671065 07  Sekretær 
Langoddens historie 

Ole Øystein Haugen o.o.haugen@tinfos.no 
JV 11 

90593120         67539095 67103400 Kasserer 
Badebøyer 
Kontakt  Sameiet LF 

Morten Hiorth mhiorth@start.no 
LV 85 

92456 30 67535706  Byggesaker på Langodden 
Åpning av Hundsundet 
Trafikk 

 

Følgende aktuelle saker ble behandlet: 
 
Kvalitetssikring som felles ansvar 
Alle utgående brev, medlemsinfo og referater skal leses nøye og evt. kommenteres raskt. 
 
Adkomst til de nye boligene i Hundsund 
Planutvalget har foreløpig tatt protesten til følge og sendt saken tilbake til utbygger og bedt om en revurdering. 
Vellet arbeider nå med å fremme et konkret forslag om endring i utbyggers reguleringsforslag. Det vil påløpe 
utgifter til arkitekt og advokat innenfor det avsatte beløp, kr. 20 000.-. Det er ikke styreflertall for en ny 
veiforbindelse Langodden via Hundsundveien og å gjøre Curlingområdet bilfritt. Styret arbeider ikke videre med 
denne saken – uten at andre evt. tar den opp. 
 
Shell-tomta 
Ulovlig hugging av trær og manglende opparbeidelse av lekeplass skal tas opp med Bærum Kommune. Særlig 
ferdigstillelse, fradeling og godkjennelse av lekeplassen er en hastesak. Diskusjon om konsekvensene av hugsten. 
 
Dugnad 
 - er planlagt i begynnelsen av mai. Styret vil denne gangen forsøke å skaffe låsbare containere for å hindre 
fremmedbruk og at de fylles med kun hageavfall. Presisert at utgiftene til tømming av blandet avfall vil være 
uakseptabelt høye. 

 
Åpning av Hundsundet 
Det vil bli tatt kontakt med entreprenører (bl.a. Arne Thorvaldesen og en sprenger) og evt. senere en konsulent for å 
kartlegge realismen i forslaget og kostnader – før ny henvendelse til BK. Det tas kontakt med formannen i Snarøen 
Vel for å høre deres mening. 
 
Fremdrift Poulsson/Syberg-tomta 
Kommentert langvarig stopp i anleggsvirksomheten. Status sjekkes. 
 
”Langodden Online” 
Styret vil søke å kommunisere med medlemmene via E-post og legge opp til E-fakturering av 
medlemskontingenten. Formannens oppgave 
 

Samarbeidsavtalen med Sameiet. 
vellets ønske om endringer skal tas opp på sameiemøte i april. Antas da klar til underskrift.  
 
Budsjettet  
- skal revideres av kassereren iht. årsmøtevedtaket. 

 
Tidspunkt for neste styremøte bestemmes etter behov. 
 
Referent: Erik Dillerud 


