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Styremøte Langodden Vel: Mandag 14.5.07 kl. 1900 

 

• Sted: Junkerveien 9 

• Tilstede:  

o Erik Dillerud (Formann) 

o Erik Hynne (Viseformann) 

o Trond Bergquist 

o Ole Øystein Haugen 

o Morten Hiorth 

• Ordstyrer: Erik Dillerud 

• Referent: Trond Bergquist (28.05.07) 

Følgende aktuelle saker ble behandlet: 

 

1. Underskrift av refratet fra forrige styremøte  

Referatet ble godkjent uten kommentarer. 

2. Oppfølgning av årsmøtevedtak  

Samarbeidsavtalen med Sameiet Langodden Fellesstrand (SLF) 

Avtalen endret etter vedtak i årmøtet for Langodden Vel 1. februar iår og er skrevet under av SLF. 

• Beslutning: Den skal nå underskrives av formannen i Langodden Vel (Erik Dillerud). 

Manglende lyspærer 

Lyspærene er nå skiftet. 

Bøyer i Koksa-bukten 

I forbindelse med dugnaden ble det talt 15 bøyer i Koksa – ca halvparten ev disse er fortøyningsbøyer. 
Havnevesenet har skriftlig sagt i 2006 at de skal fjerne ulovlige bøyer. Presisert at vellets restriktive 
holdning til ulovlige bøyer kun bunner i førevarprinsippet med tanke på de mange Fornebuinnflyttere uten 
båtplass. 

• Beslutning: Vi avventer utviklingen og tar eventuelt affære på et senere tidspunkt. 

Åpning av Hundsund 

Morten Hiorth har kontaktet Jørgen Juel i Snarøen Vel. Jørgen har ingen tro på på åpning, men skal ta 
det opp i deres neste styremøte. I forbindelse med punktet ”slamoppfylling” nedenfor ble det stilt 
spørsmål ved om evt. gjødselrester fra de nye idrettsanleggene og hagene i Hundsund kunne akselerere 
gjengroingen av Hundsundet – og om dette kunne være et tilleggsargument for åpning. Saksansvarlig 
undersøker dette.  

• Beslutning: Vi avventer behandling i Snarøen Vel. Morten Hiorth jobber videre med dette. 

Trafikale forhold 

Ifølge årmøtet for Langodden Vel 1. februar iår er skilting med ”Kjør forsiktig, barn leker” blitt godt 
mottatt. Samtidig ble det utrrykt ønske om flere skilt, gjerne større kan trenges. Saken utsatt til neste 
styremøte. 

Vedtektsendringer 

På årmøtet for Langodden Vel 1. februar iår ble det vedtatt vedtektsendringer. Nåværende styre må 
verifisere gjennomføringen av endringene. Vedtektene er revidert tidligere og ingen kommentarer var 
innkommet. De aktuelle vedtektene blir å signere på neste styremøte.  

Historien om Langodden 

Trond Bergquist overtok 16.04.07 de siste bøkene fra Arne Thorvaldsen. Det er 2 fulle esker + 31 enkelt 
kopier. Arne mente det var 125 stk i hver eske. Dvs 281 totalt. I tillegg kommer bøkene som er på Meny 
og noen som Erik Hynne har. Det ble produsert 500 stk – 4 esker. Bøkene koster Kr 130. De selges via 
Meny uten vederlag for Meny. Korpset fikk tilbud om å selge bøker på 17. Mai mot et vederlag pr. Bok, 
men svarte ikke på tilbudet. Det var innvilget kr. 10 000.- i tilskudd fra Bærum Kommune. Formannen 
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fikk i oppgave å skrive takkebrev samt oversende en del etterspurt dokumentasjon – hvilket man 
konstaterer er gjort ved skriving av dette referat. 

Shell-tomta – Trær 

Det er sendt protest mot fjerning av trærne. 

• Beslutning: Morten Hiorth sender tegning/kart med de inntegnede trærne til kommunen og følger 
med på saken. 

3. Aktuelle styreoppgaver (Shell, badebøyer, åpning av Hundsundet, budsjett, ulovlige bøyer, etc)  

Shell-tomta - Lekeplass 

Det er gitt midlertidig brukstillatelse til det første huset uten noen plan for lekeplass – i strid med 
reguleringsplan. Vi har sendt email og klaget på dette. Kommunen har indikert at de er klar over at 
utbygger er pålagt opparbeidelse av lekeplass. 4 mødre ønsker å være med i en gruppe som ser på 
utformingen av lekeplasser på Langodden: 

• Ida Hadler- Olsen  95 22 31 44 

• Cecilie Hol  92 82 62 56 

• Nina Darner  92 22 97 29 

• Hege Berntsen  90 13 40 10 

 

• Beslutning: Morten Hiorth kontakter gruppen med mødre for innspill og følger opp planen for 
lekeplass med kommunen. Enighet om at det ikke er noe poeng å opparbeide lekeplass før 
grunnarbeidene er ferdige. Utomhusplanen fremskaffes til neste styremøte. 

Badebøyer 

Erik Hynne og Ole Øystein Haugen har kun funnet 5 bøyer. 

• Beslutning: Erik Hynne og Ole Øystein Haugen kjøper inn nye bøyer av riktig type og legger 
bøyene ut i juni. 

Fremdrift Poulsson/Syberg-tomta 

Man holder på å drenere myren og har fyllt på en del masse. Det ser litt bedre ut og utbygger venter på 
rammetillatelse fra kommunen. 

• Beslutning: La dette gå sin gang. 

”Langodden Online” 

Kun 6 medlemmer har sendt inn email – det er 108 postkasser på Langodden 

• Beslutning: Vi legger dette på is. 

  

Budsjett 
Årmøtet for Langodden Vel 1. februar iår besluttet visse endringer til budsjettet som ble lagt frem. 

• Beslutning: Ole Øystein Haugen sørger for at vi får et oppdatert budsjett fra Geir. 

Rådyr 

Det er sendt brev til Viltnemda som vet at det er et problem med rådyr som rives ihjel av hunder.  

• Beslutning: Avvente svar tiltak fra Viltnemda. 

4 .Dugnaden: Evaluering  

Dugnaden ble avholdt 08.05.07 med godt oppmøte. Planen med begrenset adgang til å fylle containerne 
med privat avfall fungerte bra. De fleste er blitt såpass miljøbevisste at de forstår problemstillingen. 

• Beslutning: Samme gjennomføring neste år. 

6. Hundsundadkomsten  

Etter protest og møte med politikerne 08.02.07 på initiativ fra Langodden Vel (Erik Dillerud) utenfor 
Curlinghallen ble planen sendt tilbake. Langodden Vel engasjerte advokat Liv Zimmerman for å hjelpe til 
med protesten. De fleste organisasjoner står sammen med Langodden Vel i denne saken bl.a. FAU, 
Snarøen Vel, Sportsklubben og Curlingklubben. Det har vært stor aktivitet og i prosessen har også Asplan 
Viak blitt engasjert. Man anslår total kostnadsramme til ca Kr 90 000 fordelt likt mellom Langodden Vel, 
Snarøen Vel og FAU. 
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• Beslutning: Vi fortsetter protesten og påtar oss kostaden på Kr 30 000. Et enstemmig styre 
mente tilleggsbevilgningen på kr. 10 000.- lå innenfor styrets fullmakter. 

7. Oppfylling  

 - på Hundsundtomten. Dette så en stund ut som man hevet terrenget. Det er nå klart at det kun et 
midlertidig massedeponi - som styret ikke har noen innvendinger mot. 

8. ”Slamoppfylling” – se mail fra Wilhelm Mohn  

Det legges nye rør fra utbyggingsområdet ut i Hundsund. Man er bekymret for at dette vil føre til at 
Hundsund gror ytterligere igjen. 

• Beslutning: Morten Hiorth kontakter kommunen for å få en forklaring. Se ovenfor vedrørende 
åpning av Hundsundet 

9. Betaling av kontingenten. Purring?  

Fakturaer for kontingent har gått ut, men alle har ikke betalt. 

• Beslutning: Erik Dillerud finner en hyggelig tekst for purring og sørger for at purrebrev går ut i 
samarbeide med kassereren. 

10. Eventuelt.  

Stener i vannet ved stupetårn mot Koksa 

Det ligger en del spisse stener i vannet ved stupetårn mot Koksa. Disse er til stor sjenanse ved bading. 

• Beslutning: Ole Øystein Haugen får disse fjernet, hvis det kan gjøres for Kr 4 000 eller mindre. 

Nabokonflikt Hundsundveien 28, 30 og 33 

Langodden Vel har motatt et informasjons brev fra Johan Helge Lien datert 22.03.07 angående felling av 
trær og oppsetting av trapp på eiendommene Hundsundveien 28 og 30. 

• Beslutning: Erik Hynne sjekker trappen og Erik Dillerud svarer på brevet. 

Stener ved veikant i Hundsundveien 

Det ligger en del stener utenfor en bolig ved veikant i Hundsundveien. De har ligget der i mange år og er 
skjemmende 

• Beslutning: Erik Hynne sjekker dette. 

Baneløsning på Fornebu 

• Beslutning: Dette er ikke vel-sak. 

 

Underskrifter 
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Erik Dillerud 
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Erik Hynne 
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Trond Bergquist 
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Ole Øystein Haugen 

 

 

                                                                 . 

Morten Hiorth 

 

 


