
Referat fra Årsmøte i Brunbakklia og Skolehagen velforening, mandag 21. 

oktober 2022. Møtet ble avholdt på Kroken. 

Tilstede: Gunvor Heiene, Emmy Bakkom, Arne Heimestøl, Anny Bakke Perlestenbakken, Sigbjørn 

Kana, Anne Marie Skinnes Lie, Kirsten Hagen, Sigrun Moen,  Tor Ingar Nordby  og Bjarne Berg 

 

Sak 1: Innkalling og kunngjøring ble enstemmig godkjent.  Arne Heimestøl ble valgt til møteleder og 

Bjarne Berg til sekretær. 

Årsmelding: Arne gikk gjennom årsmeldingen.  Denne ble enstemmig godkjent.   

Sak 2: Valg: På valg var Anne Aabye Fossholt.  I hennes sted ble valgt Ola Einar Grøv.  Sigbjørn Kana 

ble enstemmig gjenvalgt.  Gjenvalg også på valgkomiteen som er Tor Ingar Nordby og Anne Ingunn 

Grønhaug. 

Sak 3: Organisering av kratt og skogrydding: Mye av dette er gjort i høst.  Dette er godt omtalt i 

vedlagte årsmelding.  Arne sjekker om penger som ble til overs, kan brukes til rydding i Skolehagen. 

Forslag om å innkalle til et styremøte til våren, der ansvarlig for kommunens bygg og anlegg blir 

invitert til å delta, med tanke på å planlegge hva som bør gjøres til sommeren. 

Sak 4: Trafikksikkerhet: Foreningen ønsker at de opprinnelige planene om gang og sykkelveg mellom 

skolen og Solstad blir prioritert i stedet for forslaget om en gang og sykkelveg opp i Skolehagen.  

Styret får i oppdrag å sende et brev til kommunen, med anmodning å bruke pengene på det 

opprinnelige forslaget mellom skolen og Solstad og eventuelt vurdere om det bør etableres en 

fartsdump i nærheten av innkjøringen til Skolehagen. 

Ønske fra noen beboere i Skolehagen om et gatelys i svingen ovenfor Gunvor, da det er et mørkt 

område der.  Sigbjørn får i oppdrag å undersøke om alle beboerne i Skolehagen ønsker dette.  Hvis 

positiv tilbakemelding, kan styret jobbe videre med hvordan det skal finansieres. 

Arne utfordret Helselaget og de nye leilighetene ovenfor Kroken, om å få satt opp hensiktsmessige 

lys i området der. 

Asfaltering i Skolehagen.  Mangler noe asfalt nederst i vegen i Skolehagen.  Tor Ingar mener det bør 

gjøres noe grunnarbeid før det blir asfaltert.  Tor Ingar lager en oversikt/momentliste til Arne, som vil 

ta dette opp med kommunen, tanke på å få dette gjort samtidig med at skoleplassen blir asfaltert til 

sommeren. 

Etter møtet så ble det sjekket ut at det er en lyktestolpe ved Kroken. Problemet er at det ikke er lys i 
den. Det er også minst to stolper til i Brunbakklia som mangler lys. Vi må derfor først få satt 
eksisterende lys i funksjon, før vi bestemmer noe mer konkret angående nye lyspunkter.  Kanskje det 
er nok. 
 

BB 26.10.2022 

 


