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Referat fra styremøte i Frogner velforening onsdag 9/1 2008 kl 19 
 
Tilstede: Jill-Connie, Erling E, Eva-Lina, Ida og Oddbjørn (ref). 


 
 


1. Trafikksikkerhetsmøte  
Oppgaver/tidsplan:  
Møteleder, Erling spør Hans Stenslet. (Han sa ja) 
Sende invitasjonsbrev og spørre etter saker. Uke 3. Oddbjørn skriver 
Svar i uke 6 
Lage saksliste i uke 7 
Styremøte 13.2 
Annonse i RB 
Leie Grendehuset, møte i uke 10 
Panel, send eget brev 
 kommunen, vegvesenet, trafikksikkerhetsutvalget, noen av de inviterte. 
De som skal inviteres: 
Pensjonistforeningen, FAU Frogner og Melvold skoler, Tettstedsutvalget, Lensmannskontoret, 
Trafikksikkerhetsutvalget, Lindeberg Vel, Lundermoen Vel, Lunderåsen Vel, Heksebergåsen 
Vel, Brusletta Vel, Statens veivesen, Hans Frode Asmyhr, Kommunestyrerepresentanter fra 
Frogner.  


 
2. Julegrantenning oppsummering 


Vellykket arrangement! Ca 100 poser ble til overs av 300. Scenen var bra plassert. Det ble litt 
mye sang. Bør ha nedtelling før selve tenningen av lysene. 
 


3. Sørumfestivalen 
Se e-post fra Ingunn. Vi er behjelpelig med å dele ut løpesedler i vårt område. 
 


4. Initiativ fra Lions.  
Festplass kan være en god ide. Lions spør også om vi vil overta å arrangere korkonsert i kjerka 
før jul. Vi kom til at det ikke er noe vi vil gjøre, da vi vil konsentrere oss om arrangement som 
er gratis og åpne for alle. 
 


5. Innkommen post  
Regulering på Vardefjellet, ca 3 da. Lager, distribusjon, verksted og nærbutikk på Fjellbo 
industriområde. 
 


6. Neste møte 13.2 kl 19 hos Erling  
 
 
 
 


Oddbjørn Arntsen 16.01. 2008  







Referat fra styremøte i Frogner velforening onsdag 13/2 2008 kl 18.30 
 
Tilstede: Jill-Connie, Erling E, Eva Lina, Ida, Hans Stenslet (punkt 1) og Oddbjørn (ref). 


 
 


1. Trafikksikkerhetsmøte  
Grendehuset er bestilt. Møtet begynner kl 19. Styret møter kl 18. 
 
Forslag til struktur på møtet:  
sentrum, omegn, framtid. 
45 minutter møte, 15 minutter kaffepause, 45 minutter møte. 
Jill-Connie åpner møtet. Hans leder resten av møtet. 
Ida og Oddbjørn skriver referat. 
 
Jill-Connie forsøker å få med Lensmannskontoret og Jernbaneverket. 
Jill-Connie og Ida lager liste med alle spørsmål/problemområder. 
Jill-Connie inviterer Romerikes Blad, samt setter inn annonse i avisen fredag og mandag. 
Arrangementskommiteen spørres om å ordne kaffe, kringle og plakater. 
Erling ordner salen med stoler, bord, mikrofoner med mer. 
Lars og Ida ordner PC og prosjektør. 
 


2. Årsmøte 
Onsdag 23. april kl 19 i Grendehuset. Ida bestiller lokalet. 
Innkalling sendes ut innen 8/4.  
Valgkommiteen varsles. 
 


3. Eventuelt 
a) Helsetilbudet på Frogner synes å være vesentlig dårligere enn Sørumsand. Frogner har f eks 
jordmor 1 gang i uka (halv dag), Sørumsand 4 dager. Det er en lignende fordeling av 
fysioterapeuter med avtale. 
Ida skriver til kommunen og spør om behov (fødsler og innbyggertall) og kapasitet i tjenestene. 
 
b) Apotek til Frogner. Oddbjørn lager brev til apotekkjedene. Ledige lokaler finnes. 
 


4. Neste møte 26.3 kl 20 hos Eva-Lina  
 
 
 
 


Oddbjørn Arntsen 13.02. 2008  







Referat fra styremøte i Frogner velforening onsdag 25/3 2008 kl 20 
 
Tilstede: Jill-Connie, Erling E, Eva Lina, Ida og Oddbjørn (ref). 


 
 


1. Oppsummering etter trafikksikkerhetsmøtet  
Kommunen har sendt oss et brev om hva de vil følge opp. 
Ruter vil ikke ha matebusser til Frogner stasjon. Derimot blir det flere avganger på busslinje 
345 mellom Vardefjellet og Blindern via Skedsmokorset. 
 
Dette vil vi følge opp: 
40-sone vest for Leira bru – brev i april 
kommunens lovnader – til høsten 
støtte pendlerforening/aksjon – Jill-Connie, snart 
 
Til referatet: Oddbjørn setter inn hvem paneldeltagerne representerte og hvem som svarte på 
spørsmålene. 


 
2. Årsmøte 


Onsdag 23. april kl 19. Grendehuset er bestilt.  
Innkalling sendes ut innen 6/4.  
Forslag innen 20.4. 
Valgkomiteen er varslet. 
Årsmelding ble skrevet på møtet. 
Eva Lina skriver ut giroer med kontingent til medlemmene, ca 180 stk 
Ida kopierer uadresserte giroer, 800 stk. 
Giroer leveres ut innen 3.4. 
Jill-Connie underretter Romerikes Blad om årsmøtet. 
Jill-Connie varsler arrangementskomiteen. 
Eva Lina sender regnskapet til Jan for revisjon. 
 


3. Innkommet post 
- Årsmøte i Grendehuset 1.4. Erling går. 
- Brev fra Sørum kommune om å gi innspill til ny kommunedelplan for folkehelse, idrett og 
fysisk aktivitet. Kommunen arrangerer dialogkonferanse 22. april. Vi bør følge opp turveier til 
Vardeåsen og Lindeberg. Frist for innspill er 1.5.  
 


4. Eventuelt 
- Planting av blomster i sentrum. Erling, Bjørg og Ida tar seg av det i dagene før 17. mai. 
- Fra tidligere: Ida og Oddbjørn skal skrive hvert sitt brev. 


 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 29.03. 2008  







Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 15/5 2008 kl 20 
 
Tilstede: Jill-Connie, Ida, Ann-Magritt, Oddbjørn (ref) og Eva Lina (punkt 1) 
Fraværende: Stine 


 
 


1. Fullmakt  
Eva lina og Ann-Magritt avtalte overføring av kontoen i Postbanken. 
Referat fra årsmøtet leveres samtidig. 
 


2. Trafikksikkerhet - oppfølging 
Oddbjørn skal forfatte brev om utvidelse av 40-sonen ved Leira bru. Jfr. klage på vedtak om 
Esval steinbrudd. 
Jill-Connie kontakter Are Tomasgard om ny stasjon. 
 


3. Årsmøtet - oppfølging 
- Oddbjørn undersøker om Ullersmo lager benker. 
- Grensestein ved Skillebekk. Send e-post til Veivesenet ifm gang- og sykkelvei. 
- Naboens. Ann-Magritt kontakter dem. 
 


4. Neste møte 
9. eller 11.6. Arbeidsmøte om kommunale tilbud på Frogner og evt registrering i 
enhetsregisteret. Hver og en setter seg inn i sakene på forhånd. 


 
 
 
Oddbjørn Arntsen 10.06. 2008  







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 9/6 2008 
 
Tilstede: Jill-Connie, Ida, Stine og Oddbjørn (ref)  
Fraværende: Ann-Magritt 


 
Dette var et arbeidsmøte der vi gjorde ferdig diverse brev. 


 
1. Brev  


Følgende brev(e-post) ble skrevet: 
til kommunen/helseetaten om helsetilbud på Frogner 
til kommunen/kulturseksjonen om bibliotektilbudet 
til nyinnflyttede med Velkommen til Frogner vel 
til Statens Vegvesen om stein ved Skillebekk 
til Statens Vegvesen om 40-sone ved Leira bru 
til Statens Vegvesen om skilt ”Velkommen til Frogner…” på Trondheimsvegen 
 
Vi lar være å skrive til apotekkjeder om etablering på Frogner, da det for tida ikke er noen 
ledige lokaler. Stine sjekker om det kan bli noe i framtidig bygg der meieriet står. 
 


2. Registrering i Brønnøysundregistrene 
Følges opp neste gang 
 


3. Benker 
Kroksrud avdeling av Ullersmo fengsel lager slikt. 
Utsalget er åpent mand. til fred. fra kl. 08.00 – 15.00. Tlf 63 92 73 73 
Følges opp neste gang 
 


4. Festplass 
Initiativet fra Lions følges opp neste gang 
 


5. Neste møte 
Uke 36.  


 
 
Oddbjørn Arntsen 11.06. 2008  







Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 4/9 2008 
 
Tilstede: Jill-Connie, Ida og Oddbjørn (ref)  
Fraværende: An-Magritt, Stine 


 
 


1. Ny sammensetning i styret  
Styret har konstituert seg på nytt:  
 Leder:  Jill-Connie Lorentsen 
 Nestleder: Stine Mariåsen 
 Kasserer: Ida Halsan 
 Sekretær: Oddbjørn Arntsen 
 Styremedlem: An-Magritt Skancke-Garmaker 
 


2. Registrering i Brønnøysund 
Vi skal registrere velet i virksomhetsregisteret. Skjemaet ble fylt ut. 
Oddbjørn ferdigstiller. 
 


3. Oppfølging trafikksikkerhet 
Etter trafikksikkerhetsmøtet 10.mars lovte Sørum Kommunalteknikk at de skulle gjennomføre 
noen av tiltakene i løpet av 1.halvår 2008, og noen av de andre skulle de se nærmere på. Vi 
gikk gjennom lista og vil purrer på det som ikke har blitt gjort. Det gjelder punktene 5, 6, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 og 19.  
Oddbjørn skriver brev med kopi til Pensjonistforeningen. 


 
4. Helsetilbudet 


Vi har fått svar fra kommunen. Forsvar for dagens ordning uten å si konkret hvor hjemlene er. 
Ida har fått indikasjoner på at tilbudet på helsestasjonen skal reduseres. Ida følger opp 
 


5. Bibliotektilbudet 
Vi har fått svar fra kommunen. An-Magritt følger eventuelt opp. 
 


6. Hundemøkkdunker 
Erling tømmer nå. Noen med hund bør gjøre det. Vi ønsker en oversikt over hvor disse står, 
hvem som tømmer dem, og rutinene rundt dette. Dernest må vi prøve å overtale noen til å ta 
jobben. Stine får saken. 
 


7. Diverse 
• Benker i Lerkevegen. Flott har det blitt. Mangler bare skilt. Jill-Connie ordner det. 
• Vervekampanjen. 29 brev er sendt ut om ett års gratis medlemskap. 2 har svar nei takk, 


5 ukjente adresser. Opplegget evalueres i august 2009. 
• Søknad fra Skolekorpset om økonomisk støtte innvilges med kr 3000.  


Jill-Connie svarer. 
• Brev fra Frogner Nærmiljøgruppe ang samarbeid om bruk av kaféen på Grendehuset. 


Jill-Connie svarer at foreningen kan stille ”vakter” på omgang. 
• Esval-saken kom likevel ikke opp i MU 26.august.  


 
8. Neste møte 


Uke 41.  Forberede julegrantenning 30.11. 
 
 
Oddbjørn Arntsen 08.09.2008  







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 30/9 2008 
 
Tilstede: Jill-Connie,  Ida, An-Magritt og Oddbjørn (ref). 
Arrangementskomiteen: Bjørg og Ivar 
 
1. Julegrantenning søndag 30/11 


Start blir kl 15 som før. 
Det blir opptreden av barneteateret (Eva-Lina).  
Oppgaver ble fordelt slik 
Komiteen pakker 300 godteposer (80 ble til overs i fjor). 
De organiserer også ringene rundt juletreet. 
Ivar: Snakker med Odd i korpset og spør om forslag til tre glade sanger. 
Øystein H er nisse. Organiserer scene (spør Hans Ingar). Plasseringen til venstre for Kiwi var 
bra i fjor. 
Ingunn og Bjørg: Kjøper godter. 
Bjørg: Bestiller lydanlegg (Roy Petter Solli). 
Ida: Får refleksvester fra Erling.  
Spør Erik Vea om å tale. 
Jill-Connie: Forbereder tale.  
Gine: Er forsanger.  
Lager oppslag og henger opp 1 uke før.  
Gir info til Romerikes blad og kommunen.  
An-Magritt: Følger opp Else Marits vafler og kaffe. 


 
2. Registrering i Brønnøysund og overføring av fullmakter i banken 


Søknad til Enhetsregisteret ble sendt for et par uker siden. Ikke noe svar foreløpig. 
Postbanken har kommet med nye skjemaer. Ida og Jill-Connie tar saken videre. 
 


3. Oppfølging kommunen 
• Trafikksikkerhet: Vi har sendt brev 11.9, når skal vi purre? Ivar tar det opp i 


spørrekvarten i MU. Varslede spørsmål her må administrasjonen svare på i møtet. 
• Helsetilbudet: Vi har fått en del svar, men ikke på jordmortjenesten. Ida følger opp. 
• Bilbliotekstilbudet: An-Magritt sender brevet hun har kladdet. 


Fordeling av tjenester i kommunen kan vi også ta opp gjennom Frogner Storvel. 
 


4. Mottatt post 
• Velposten. Ønsker vi flere eksemplarer? Nei. Bladet finnes på velnett.no 
• Kulturminnevernplanen. Vi sender ikke uttalelse. 
• Kommuneplanen. Det blir grendemøte 14.10. Møt opp kl 19. Velet venter til etter møtet 


med å ta stilling til hva vi skal uttale oss om. 
 


Utsatt til neste gang: 
• Info fra MU, Stine. 
• Planer for Meieriet, Stine. 
• Hva slags saker skal vi ta opp? Skal vi bestemme oss for en ”strategi”, eller skal vi ta det 


fra sak til sak? 
 
     
 
Oddbjørn Arntsen 01.10. 2008  







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 21/10 2008 
 
Tilstede: Jill-Connie, Ida, An-Magritt, Stine og Oddbjørn (ref). 
 
1. Introduksjon 


Siden vi var fulltallige for første gang presenterte vi velet og oss selv. 
 
2. Registrering i Brønnøysund og overføring av fullmakter i banken 


Søknaden til Enhetsregisteret er rettet og ble sendt 11.10. Ikke noe svar foreløpig. 
  


3. Kommuneplanen 
Oddbjørn refererte litt fra grendemøtet forrige uke. Jill-Connie skriver høringsuttalelse 
 


4. Oppfølging kommunen 
• Trafikksikkerhet: Vi har fått svar på vårt brev av 11.9.  


Utført: sak 3 og 12! 
Vi avventer sak 1, 4, 8, 18 
Vi følger opp sak 5, 6, 11, 13 (skilt), 14, 15, 16, 19(?) 
Vi glemmer sak 2, 7, 9, 10 og 20 


• Helsetilbudet: Ida sender brev. Vi ønsker også driftstilskudd til en fysioterapeut i Frogner i 
tillegg til den ene som har.  


• Bibliotektilbudet: An-Magritt sender brevet hun har kladdet. 
 


5. Mottatt post 
• Søknad fra Sweko på vegne av Dokken til Fylkesmannen ang avfallsdeponi på Esval. An-


Magritt ser om det er samme søknad som vi har uttalt oss om før. Sender eventuelt 
uttalelsen på nytt. 


• Oppstart av regulering, Prosjektim. Stedet er Furulund. Vi har ingen kommentar. 
 
6. Diverse 


• Info fra MU. Stine nevnte sakene som er oppe nå. Ifm Heksebergåsen  Nord er det foreslått 
at dammen beholdes og gjerdes inn skikkelig. Det blir barnehage ved siden av. 


• Erik Vea kommer på julegrantenninga. Lydanlegg vil koste 1500 kr i år, mot 1000 kr i fjor. 
Vi godtar det. 


• Hvor kan bordene ved senteret vinterlagres? Oddbjørn og Ida spør kjente. 
• Ungdomskafé. Annen ungdom og rus kan bli et problem. Jill-Connie svarer Stine Bugge. 


Vi foreslår å fordele jobben på mange foreninger. 
• Hva slags saker skal vi ta opp? Vi bestemmer oss fra sak til sak. 


 
7. Eventuelt 


• Skal vi ha en refleksaksjon? An-Magritt undersøker om vi kan få reflekser til utdeling. 
• Ida skal finne ut om det er velforening på Vardefjellet. 


 
 


Neste gang: 
• Planer for Meieriet, mulighet for en kafé i sentrum? Stine. 
• Møtedato avtales senere. 


     
 
Oddbjørn Arntsen 21.10.2008  







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 20/11 2008 
 
Tilstede: Jill-Connie, An-Magritt, Erling Olsen og Oddbjørn (ref).  
Under punkt 1: Tam Nygen - Brusletta Huseierforening, Ivar Øygarden – Vestre Sørum Storvel. 
 
Fraværende: Ida, Stine (har gått ut av styret) 
 
 
1. Esval  


I tillegg til gjenfylling/massedeponi er det søkt om mellomlagring av rivingsavfall. Trafikken 
på Heksebergvegen og Trondheimsvegen blir farlig med 80 lass /160 passeringer pr dag med 
tunge lastebiler. Saken skal opp i kommunestyret onsdag 26.11. Aksjoner: 
Leserbrev - Jill-Connie 
Klar melding (sms) 
Pressemelding, An-Magritt skriver og snakker med journalist. 
Brev til opposisjonspolitikere -  Jill-Connie og Tam skriver 
 


2. Registrering i Brønnøysund og overføring av fullmakter i banken 
Vi ble registrert i Brreg 22.oktober. Postbanken behandler overføring av kontoen nå. 
  


3. Julegrantenning 
Alt ser ut til å være i boks. Men det graves på plassen. Blir den ferdig i tide? Jill-Connie 
sjekker. 


 
4. Oppfølging kommunen 


• Trafikksikkerhet. Avventer denne til over nyttår 
• Helsetilbudet, har vi fått svar? Vet ikke 
• Bibliotektilbudet, hva skjedde i kulturutvalget? Vet ikke 
 


5. Diverse 
• Erling Olsen tar over som nestleder etter at Stine Mariåsen har trekt seg 
• Søknad om økonomisk støtte til barneteater. Vi gir 2000 kr som starthjelp.. 
• Søknad om økonomisk støtte, skigruppa. Vi gir 3000 kr. 
• Skal vi ha en refleksaksjon? Saken utsettes. Erling ser etter reflekser. 
• Er det velforening på Vardefjellet? Saken droppes. 
• Planer for Meieriet, mulighet for en kafé i sentrum? Skal vi forfølge dette? Nei 


 
 
 
Oddbjørn Arntsen 24.11.2008  
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Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 6/1 2015 
 


Tilstede: Harald, Liv Agnethe, Mona, Nina, Oddbjørn. 
Fraværende: Tor, Rolf. 
 
 
Sak 25/2014-2015: Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 
 
Sak 26: Møtedatoer 2015 
Styremøter tirsdag 3.2, 3.3, 2.6.  
Årsmøte 21.4. kl. 19. Harald bestiller rom. 
5.5 Dugnad og styremøte. Saker: bl. a. hvem heiser flagg?  
 
Sak 27: Planlegge aktiviteter neste halvår 
Oppfølging av møtet med ordføreren 4.11. 
 
Brua over Leira tas opp på neste møte. Kanskje få innspill fra S M Berglund eller 
ordføreren. 
 
Sak 28: Eventuelt 


1. Vi har fått julekort med takk fra Kåre Ausen. 
2. Julegranteninga har kostet mindre enn 2000 kr. Liv Agnethe spør 


arrangementskommmiteen om erfaringer til årshjulet. 
3. Turveier. Erik Vea med flere har gått opp noen av turveiene. Skilt er under 


produksjon.  
4. Vi stiller ikke på Sørumfestivalen denne gangen. 
5. Mona har vært på kurs i rekruttering av frivillige. Viktig lærdom er at de som vil 


gjøre noe må få slippe til.  
6. Kommunen inviterer til kurs om å søke om tilskudd. Det ble kort varsel, så ingen vil 


stille. Oddbjørn svarer at vi ønsker å få tilsendt kursmateriell.  
7. Skal vi lage en brosjyre om FV?  


  
 
 
Oddbjørn Arntsen 07.01.2015 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 3/2 2015 
 
Tilstede: Harald, Liv Agnethe, Mona, Oddbjørn. 
Fraværende: Nina, Tor, Rolf. 
 
 
Sak 29/2014-2015: Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 
 
Sak 30: Frogner bru 
En rapport om kreativ fase (mulighetsstudie) er under utarbeidelse. Vi følger med for å 
kunne påvirke etter hvert. 
 
Sak 31: Årsmøte 2015 
Valgkomiteen er varslet. Lokale er bestilt.  
Nina lager giroblanketter til neste styremøte 3.3. for distribusjon. 
Mona og kanskje Liv Agnethe baker. 
 
Sak 32: Ref møte bygging Frogner – Melvold skole 
Mona var på møtet. Vi må følge opp trafikksikkerhet i byggeperioden.  
 
Sak 33: Eventuelt 


1. Vi har fått svar fra ordføreren på det vi diskuterte med henne 04.11.2014. Brevet 
legger Oddbjørn på web-sida og noe på FB-sidene. 
Vi bør støtte klageren i anken om luftforurensing, hvis han ønsker det. Oddbjørn. 


2. Arrangementskomiteen har skrevet ned hva de gjorde ifm. julegrantenninga.  
Liv Agnethe sender det til Odddbjørn, som tar det inn i årshjulet. 


3. Varamedlem Rolf Conrad har flyttet fra Frogner. 
4. Søppelkassene våre har kommunen fjernet, unntatt den ved busskiltet i 


Frognervegen. På motsatt side av vegen har det kommet busskur med 
søppelkasse. Mona anmoder Ruter om å få tilsvarende søppelkasse på skiltet for 
buss i motsatt retning, i stedet for velets kasse. 


5. Dato for neste styremøte settes inn i referatet. Neste er 3.3. hos Mona i 
Frognervegen 3E. 


  
 
 
Oddbjørn Arntsen 03.02.2015 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 3/3 2015 
 
Tilstede: Harald, Liv Agnethe, Mona, Nina, Oddbjørn. 
Fraværende: Tor, Rolf. 
 
Sak 34/2014-2015: Godkjenning av innkalling 
Godkjent med en justering av sakslista. 
 
Sak 35: Årsmøte 2014 – 2015 
Nina kjøper servietter og kaffe.  
Styret møter opp kl. 18.30.  
550 giroer ble fordelt i styret. De skal være delt ut innen 27.3. 
Rodene er slik: 
Mona tar Brusletta og gul og rød blokk. 
Harald tar Hexebergvegen, Trondheimsvegen til og med nedsida av Åsheimvegen. 
Fjellvegen kanskje. 
Liv Agnethe tar Duevegen (Gamlebyen), senteret, Elverhøy, Børkevegen. 
Nina tar Frognerfeltet (Frogneralleen, Hasthagan, Klokkerstuvegen), Gauteidvegen til 
Skedsmo grense og Trondheimsvegen til og med Mo (Asmyr). 
Oddbjørn tar Lerkevegen, Frognervegen, stasjonen, Kirkevegen og Gamle Kirkevegen. 
Haldenvegen østover til og med Yssi. 
 
Sak 36: Årsmøte Sørum Frivilligsentral 
17.3. Vi står over. 
 
Sak 37: Luftforurensning over Frogner 
De som har klagd har ikke kommet noen vei.  
Oddbjørn skaffer sakspapirene.  
Liv Agnethe finner ut hvem som er ny miljørådgiver i kommunen.  
Vi bør få tak i bilder fra da E6 ble røyklagt. 
 
Sak 38: Søppelkasseproblematikk 
Fortsettelse av sak 33.4. Monas henvendelse på vegne av velet var omtalt i en notis i 
dagens RB. Saken er oversendt fra Ruter til kommunen. Mona følger opp hvis det ikke 
skjer noe innen rimelig tid. 
 
Sak 39: Innkommet post 


1. Fra kommunen, tilbud om suppestasjon på Tertitten. Vi trenger ikke svare. 
2. Fra kommunen, navn på 1-10-skolen, kultursal mm. Vi avstår.  
3. Årsmøte i Frogner grendehus 19.3. Harald stiller. 


 
Sak 40: Eventuelt 


1. Vimpler og flaggstenger. Harald, Tor og Oddbjørn reparerer stengene og setter 
opp vimplene 8.4. Oppmøte ved styrerommet kl. 18. 


2. Søknad om kulturtilskudd til lag og foreninger.  
Harald spør Bjørn og Trond om ideer.  
Bålpanne på toppen av Heksebergfjellet er foreslått. 
10 000 til arrangementene våre. 
Oddbjørn skriver søknaden.  


3. Hva koster det å leie grillhytta? Harald spør Bjørn R. 
4. Neste styremøte. Det blir ikke flere før årsmøtet, hvis det ikke kommer inn saker til 


årsmøtet. 
 
Oddbjørn Arntsen 03.03.2015 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 28/4 2015 
 
Tilstede: Harald, Liv Agnethe, Mona, Tor, Oddbjørn. 
Fraværende: Morten, Torkjell (ikke innkalt). 
 
Sak 1/2015-2016: Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 
 
Sak 2: Kommuneplanen 2015 – 2027 
Høringsfrist 8.5. Oddbjørn skriver høringssvar. Momenter: 
Esval massedeponi 
Bru nær Grankrysset 
Fjellbo 
Adgang til turområder 
Skolevei 
Omsorgsboliger 
Stasjon på Hvalsjordet 
Ausenfjellet 2 
Omkjøringsvei for E6 
Støy 
 
Sak 3: Vårrydding tirsdag 5.5 – 2015 kl. 19.00 
Kaffe og kringle er bestil på Mat og glede. 
Liv Agnethe henter sekker. 
Harald kjører med tilhenger. 
Liv Agnethe har forslag til plakat. Alle henger opp noen, og det publiseres på web og FB. 
 
Sak 4: Oppgradering av flaggstengene og flagging 
Harald, Oddbjørn, Tor og eventuelt Morten møtes på idrettsplassen for å bytte og 
reparere der det trengs. Dette skulle skjedd 5.5, men pga være er det utsatt til 11.5 kl. 19. 
 
Harald tar ansvar for flaggene 17. mai.  
 
Oddbjørn fjerner konfirmasjon fra flaggdagene i årshjulet.  
 
Sak 5: St. Hans  
Arrangementskomiteen må innkalles til et møte 2.6. 
 
Sak 6: Innkommet post 
Ikke noe.  
 
Sak 7: Eventuelt 


1. Hvalkrysset. Tor har fått innsyn i en skiltplan fra 2011. Den er ikke fulgt, der står 
det at det skulle vært 60 km/t. Tor sender en e-post fra velet til Statens veivesen 
med kopi til Sørum kommune og eventuelt lensmannskontoret. 


2. Grillhytta. Vi må ha en skikkelig lås og mer kontroll på utleie. 
3. Oddbjørn oppdaterer lista over tillitsvalgte med e-postadresser. 
4. Oddbjørn oppdaterer enhetsregisteret i Brreg. Deretter kan Mona få tilgang til 


bankkontoen og eventuelt bytte bank. 
5. Neste styremøte 2.6.  


 
 
Oddbjørn Arntsen 05.05.2015 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 2/6 2015 
 
Tilstede:, Liv Agnethe, Mona, Oddbjørn. 
Fraværende: Harald, Morten, Tor, Torkjell (ikke innkalt). 
 
Før styremøtet var det et møte med arrangemenstkomiteen ved to av dem for å informere 
om alt som skal gjøres til sankthansfeiringen. 
 
Sak 8/2015-2016: Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 
 
Sak 9: Flagging under miniturneringen 
FIL fotballgruppa gjør det. 
 
Sak 10: Møteplan høst 2015 
Neste styremøte blir tirsdag 1.9. kl. 19. Da vil vi sette opp resten av møtene i år. 
 
Sak 11: Bytte av bank 
Endringene i Brreg er i orden. Mona disponerer den kontoen vi har hatt.  
Mona og Harald får i oppdragå finne en gunstig bank for oss og opprette konto.  
 
Sak 12: Tildeling av kulturmidler 
Velet har fått 7 000 kr, det vi søkte om, til de to faste arrangementene. 
Lavvoprosjektet har fått 10 000 kr, halvparten av det en duk koster.  
Oddbjørn informerer Jill-Connie. 
 
Sak 13: Medlemsregistrering 
Tas opp til høsten når flere er tilstede. Som forberedelse kan man lese om tjenester til 
foreninger på www.data-link.no. 
 
Sak 14: Innkommet post 
Frogner bru - varsel om oppstart av reguleringsplan. Frist for merknad er 19. juni 2015 til 
Statens vegvesen. Liv Agnethe var på informasjonsmøte 28.5. Det kom fram at bussene 
vil gå motorveien, ikke til vestsida av brua. Det er foreslått et veldig stort riggområde. 
 
Vi kan komme med alt vi tenker på i denne fasen. Vi vil svare bl. a. med disse punktene: 


• Sikring av myke trafikanter, jf. flere andre byggeprosjekt i Frogner på samme tid. 
• Å ta p-plassen på idrettsparken i anleggsperioden er ikke bra for idrett og 


folkehelse. 
• Kortest mulig periode uten bilbru. 
• Negativt for forretningene at trafikken begrenses.  
• Tilrettelegge for sti og fiske når anleggsperioden tar slutt. 


 
Sak 15: Eventuelt 
Neste styremøte blir tirsdag 1.9. kl. 19. Saker:  


• Møteplan for høsten 
• Finne to personer til valgkomiteen 
• Staus bank. 


 
 
Oddbjørn Arntsen 02.06.2015 



http://www.data-link.no/





Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 1/9 2015 
 
Tilstede:, Liv Agnethe, Mona, Morten, Oddbjørn. 
Fraværende: Harald, Tor, Torkjell. 
 
 
Sak 16/2015-2016: Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 
 
Sak 17: Møteplan høst 2015 
Tirsdag 6.10, 3.11, 1.12 og 5.1. 
 
Sak 18: To personer til valgkom 
Alle i styret tenker til neste styremøte. 
 
Sak 19: Status bank 
Gebyret har gått ned fra fast 200 kr pr måned til 60-70 kr avhengig av antall 
transaksjoner.  
Mona og Harald tar en prat med Odal Sparebank på Kløfta.  
 
Sak 20: Hvordan verve nye og flere medlemmer 
Mer aktivitet, f. eks. en turdag, rebusløp, uformell kveld i grillhytta. Morten forbereder noe 
om adresselister til neste møte. 
 
Sak 21: Innkommet post 


• Posthjelp, reklame. 
• På skinner, årsberetning fra Jernbaneverket 2014. 


 
Sak 22: Eventuelt 


• Frogner bru vil bli bygd fra høsten 2017, har vi hørt. 
• Ausenfjellet - varsel om oppstart av reguleringsplan. 


Vi har ikke fått noen form for varsel, men det har vært en annonse i RB. Saken er 
her: http://www.sorum.kommune.no/ausenfjellet-varsel-om-oppstart-av-
reguleringsplan.5788573-318929.html 
Er det en sak for storvelet?  
Svarfrist 12.10. 


• Turstier. Merkingen er i gang. Mona vil delta på et møte 8.9. kl. 15 med FIL og 
kommunen.  
-> Liv Agnethe gir beskjed om hvor det er. 


• Oppfølging av saker. Vi bør ha to personer på viktige saker, det er fort gjort å 
glemme. 


• Neste styremøte blir tirsdag 6.10. kl. 19. Saker:  
 Finne to personer til valgkomiteen 
 Bank 
 Verving 
 Ausenfjellet? 


 
 
Oddbjørn Arntsen 01.09.2015 



http://www.sorum.kommune.no/ausenfjellet-varsel-om-oppstart-av-reguleringsplan.5788573-318929.html

http://www.sorum.kommune.no/ausenfjellet-varsel-om-oppstart-av-reguleringsplan.5788573-318929.html





Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 6/10 2015 
 
Tilstede:, Liv Agnethe, Harald, Mona, Morten, Oddbjørn, Torkjell (delvis). 
Fraværende: Tor. 
 
 
Sak 23/2015-2016: Godkjenning av innkalling 
Ausenfjellet ble satt inn som sak. Deretter godkjent. 
 
Sak 24: Oppfølging av sak 19 fra forrige møte; bank 
Mona og Harald tar et møte med Odal Sparebank på Kløfta neste uke. 
 
Sak 25: Oppfølging av sak 20 fra forrige møte; nye/flere medl 
Vi går for en vervekampanje og vil lage en brosjyre. Adresser til hele 2016 Frogner kan vi 
kjøpe fra Posten for noen tusen kr. Morten jobber videre med saken. 
 
Sak 26: Finne to personer til valgkomite 
Avklares på e-post innen neste møte. 
 
Sak 27: Grillbua 
Tron Svenke har organisert opprydding etter flommen. 
Vi bør ha grillbua på dagsorden iblant. Og sette inn noe i årshjulet om utleie. 
 
Sak 28: Ausenfjellet - varsel om oppstart av reguleringsplan 
Oddbjørn kontakter velene på Lundermoen og Lunderåsen angående felles høringssvar. 
Liv Agnethe kontakter idrettslaget. 
Husk svarfrist 12.10. 
 
Sak 29: Innkommet post 


• Referat på møtet om turstier 8.9. ble lest opp. Det har skjedd ganske mye i vest, og 
snart kommer det informasjonstavler, også i sentrum.   


 
Sak 30: Eventuelt 


• Tor har gjort mye, og fortsetter med skiltplan for Hvalkrysset. 
• Oddbjørn tar ned vimplene. 
• Neste styremøte blir tirsdag 3.11. kl. 19. Saker blir b. a.  
 To personer til valgkomiteen 
 Bank 
 Verving 
 Leievtale for grillbua. 


 
 
Oddbjørn Arntsen 06.10.2015 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 3/11 2015 
 
Tilstede:, Liv Agnethe, Harald, Mona, Oddbjørn. 
Fraværende: Morten, Tor, Torkjell. 
 
Før styremøtet var det fellesmøte med arrangementskomiteen om julegrantenninga. Berit 
Børke koordinerer komiteens arbeid.  
 
Sak 31/2015-2016: Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 
 
Sak 32: Oppfølging av sak 19 og 24 fra forrige møte; bank  
Odal Sparebank er interessert i å sponse utsending av vårt materiell i en vervekampanje. 
Mona og Harald følger opp hva betingelsene blir for dette og for eventuelt kundeforhold 
ellers (konto). 
 
Sak 33: Oppfølging av sak 20 og 25 fra forrige møte; nye/flere medl 
Utsettes til neste møte. 
 
Sak 34: Medlemmer til valgkom (sak 26) 
Noen ideer kom opp. Hver og en følger opp disse. 
 
Sak 35: Leieavtaler ad grillbua 
Mona spør Bjørn om hva betingelsene har vært.  
Graving ved grillbua. Kommunen har gjort pent arbeid, men det vil bli klinete der til 
våren. Oddbjørn sender forespørsel til kommunen (teknisk) om å følge opp til våren 
dersom det synker eller blir klinete pga for lite hakket asfalt. 
 
Sak 36: Årets æresmedlem  
Mona har kjøpt bolle. Hun besørger også gravering innen 29.11. 
 
Sak 37: Innkommet post 
Ikke noe. 
 
Sak 38: Eventuelt 


• Oddbjørn forsøker å logge inn på One.com og endre faktureringsmetode og 
kontaktperson for web-hotell. 


• Neste styremøte blir tirsdag 3.12. kl. 19. Saker blir b. a.  
 To personer til valgkomiteen 
 Bank 
 Verving 
 Leievtale for grillbua 
 Skal vi fortsette å ha postboks? 


 
 
Oddbjørn Arntsen 03.11.2015 








Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 24/2 2009 
 
Tilstede: Jill-Connie, An-Magritt, Ida, Erling og Oddbjørn (ref).  
 
 
1. Oppsummering julegrantenninga  


Det gikk fint. Omtrent samme oppmøte som i fjor. Erik Vea var fin som taler. Ønske om 
morsommere sanger. 
Hvor mange poser ble til overs? Ingunn vet. 
 


2. Oppfølging trafikksikkerhet  
Vi har noen punkter vi har bestemt skal følges opp nå. 
Sak 5, 6 og 13 er utført, hurra! Speil og lys i undergangen og et fotgjengerfelt.  Sak 11, 14, 16 
og 19 følges opp videre av Jill-Connie. 
 


3. Årsmøte 
a. Når: 23. eller 22.4 
b. Innkallingen deles ut i uke 14, innen 6.4. Roder ble fordelt mellom styremedlemmene.  


Frist for innkomne saker er 20.4.  
c. Kontakt Grendehuset, arrkom og  valgkom: Jill-Connie 
d. Årsberetning ble skrevet på møtet 
e. Regnskap: Ida 
f. Innkalling, - hvem bestiller trykking? An-Magritt 
g. Fletting av giroer mot medlemslista. Ida oppdaterer først med nye medlemmer. An-Magritt 


fletter 
 
4. Diverse 


a. Innkommet post:  
 
Fra Statens Veivesen, svar på vårt brev av 14.5.2008.  
Avslag på anmodning om å utvide 40-sonen forbi krysset Trondheimsvegen – Børkevegen. 
Kommunen har gitt motsatt signal. Vi følger opp. 
Velkommen-skilt ble også avslått. Saken avsluttet. 
Grensesteinen ved Skillebekk vil bli tatt vare på. 
Gangfelt i Hexebergvegen vil bli vurdert. 
 
MU i Sørum skal behandle Esval-saken på nytt 3.3. 
 


b. Refleksaksjon. Erling har fått 200 refleksbrikker fra Statens Veivesen. Deles ut til høsten. 
c. Hvem kan overta flagginga? Alle spør litt rundt. Forslag om å lage en "Ildsjel"gruppe i 


velforeningen for bl a å fordele Erlings oppgaver og lignende. 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 27.2.2009 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 18/5 2009 
 
Tilstede: Jill-Connie, An-Magritt, Willy, Harald og Oddbjørn (ref).  
 
 
1. Presentasjon   


Alle i det nyvalgte styret presenterte seg. 
 


2. Konstituering  
 leder Jill-Connie, valgt av årsmøtet 
 nestleder Willy, valgt av årsmøtet 
 kasserer An-Magritt 
 styremedlem Harald 
 sekretær Oddbjørn 
  
a) Endringsmelding Brreg. Oddbjørn og Jill-Connie ordner dette. 
b) Oveføring av fullmakter i banken. Jill-Connie skriver fullmakt til An-Magritt. 
 


3. Diverse info 
a. Flytting av togstasjonen. Flere av oss var i MU-møtet forrige uke der Jernbaneverket 


presenterte sitt eneste forslag. Det var ikke konsensus i styret om en holdning til dette. Jill-
Connie skriver en uttalelse om togtilbudet, at vi ønsker minst to tog i timen, og å beholde 
forbindelsen til Gardermoen. 


b. Stilftelse Nabohjelp. Det blir et møte på Frogner om saken. 
c. Tursti Frogner – Vardefjellet skal være ferdig 1.9.2009. Vi følger opp om nødvendig. 
d. Fysioterapihjemmel. Ny hjemmel kommer i økonomiplanen for Sørum. 
e. Epost fra Harald til Vegvesenet. Lite konkrete svar. Følges opp overfor ulike instanser. 


 
4. Trafikksikkerhet Vardefjellet, jfr årsmøtesak 


Vi har fått et privat forslag om tiltak i området. Hvis det er velforening der bør vi ta kontakt om 
et samarbeid. Hvis ikke skriver vi til kommunen. 
 


5. Utegruppa 
An-Magritt er styrets kontakt med gruppa. Harald undersøker om flere bør få krus. 
 


6. Velforeningen 60 år.  
Oddbjørn kontakter RB/ Rune Fjellvang om jubileet og mulighet for en sak på lørdag. 
 


7. Pågående saker, til neste møte 
a) Refleksaksjon, høst 2009 
b) Evaluering vervekampanje, høst 2009 
c) Oppfølging trafikksikkerhet, jfr brev av oktober 2008 
d) Oppfølging helsetilbud/bibliotekstilbud. Biblioteket skal ha fått ½ stilling. Jill-Connie spør 


Ivar Ø hva som skjer. 
 
8. Eventuelt 


Arrangementskomiteeen minnes om å lage plakater i god tid før St. Hans-festen. 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 19.5.2009 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 9/6 2009 
 
Tilstede: Jill-Connie, An-Magritt, Willy, Harald og Oddbjørn, alle fra Frogner velforening, 
John Arne Brennsund og Erlend Larsen fra Lindeberg vel, Ivar Øygarden fra Frogner storvel. 
 
 
 
1. Jernbane til Frogner og Lindeberg 


Saken skal opp i kommunestyret allerede 10.6. Det var enighet om å støtte Miljøutvalgets 
uttalelse i saken. Jill-Connie skriver til kommunen. 
 


2. Kommunale avgifter 
Lindeberg vel hadde gjort en del sammenligninger. Sørum kommer ut som svært dyre, men 
kommunens web-side er ikke oppdatert. 
Saken tas eventuelt opp til høsten. 


 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 9.6.2009 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 31/8 2009 
 
Tilstede: Jill-Connie, Willy, Harald og Oddbjørn. 
 
 
1. Erlings begravelse 


 Jill-Connie går i begravelsen. Ordner også kr 1000 til korpset og kort til familien. 
 


2. Kultursal  
Willy stiller på møte torsdag 3.9. 


 
3. Trafikksikkerhet 


a. Flytting av togstasjonen 
Diverse innspill i media. Til orientering. 


b. Oppfølging trafikksikkerhet, jft brev av oktober 2008, e-post aug 
Brev fra kommunen. Fartshump i Duevegen og veinavnskilt i Brusletta/Duevegen skal 
komme i høst 


c. Tursti, Vardefjellet 
Skal være ferdig 1.9.2009. Vi sjekker det i terrenget. 


d. Trafikksikkerhet Vardefjellet  
Det er ikke velforening der ennå. Vi bør bistå. 


e. Hvalkrysset 
Jill-Connie har sendt et innspill til Statens vegvesen.  
 


4. Utegruppa. 
Harald forbereder saken til neste styremøte.  
 


5. Pågående saker 
a. Refleksaksjon  


 Vi delre ut reflekser i sentrum 15.10 ca kl 16.30 - 19 
b. Evaluering vervekampanjen 


An-Magritt lager medlemsliste til neste styremøte. 
c. Oppfølging helsetilbud/bibliotekstilbud  


An-Magritt sjekker status for helsetilbudet og fysioterapihjemler. Biblioteket blir åpent 
hver dag mandag til fredag. 


d. Nabohjelp 
Jill-Connie spør når det blir møte om nabohjelp. 


 
6. Tannhelsetjenesten  


Den fylkeskommunale tannlegetjenesten på Frogner skole ble lagt ned i fjor. Nå må barna og 
deres foreldre reise til Fetsund. Oddbjørn finner ut hvorfor dette ble gjort. Willy snakker med 
Merete Ellingsen. 
 


7. Eventuelt  
Innkommet post:  
- Sørumfestivalen hadde møte 27.8. Vår arrangementskomité fikk innkallingen. 
- Varsel om oppstart av rullering av trafikksikkerhetsplan for Sørum. TE 
- Kommuneplanen er vedtatt. 
- Skolekorpset søker om tilskudd. Vi gir det vanlige beløpet. 
 
Neste møte, i begynnelsen av oktober, forberede julegrantenning. Innkalle 
arrangementskomiteen. 


 
Oddbjørn Arntsen 7.9.2009 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 12/10 2009 
 
Tilstede: Jill-Connie, An-Magritt, Willy, Harald og Oddbjørn. 


Under punkt 1 også: Øystein Hammeren, Elena Nossova, Elisabeth Øye og Hans Øye fra 
arrangementskomiteen. 


 
 
1. Julegrantenning 29.11. 


Start blir kl 15 som før. 
Ønsker innslag fra et barnekor. 
 
Oppgaver ble fordelt slik 
Komiteen pakker 300 godteposer 
De organiserer også ringene rundt juletreet. 
Elisabeth: Snakker med Odd i korpset og spør om forslag til tre glade sanger. 
Øystein ordner nisse og scene 
Øystein og Bjørg: Kjøper godter. Pakkes hos Bjørg 23.11. 
Bjørg: Bestiller lydanlegg 
Jill-Connie: Spør presten om å tale. 
Elena: Er forsanger. Lager oppslag og henger opp 1-2 uke før. Gir info til Romerikes blad og 
kommunen.  
An-Magritt: Spør Else Marit om vafler og kaffe. 
 


2. Refleksaksjon  
Styret møtes på stasjonen torsdag 15.10 kl 16.30 og holder på et par timer. Jill-Connie lager 
”flyer” i A5. 
 


3. Tursti Frogner -  toppen av Vardeåsen 
Stien har blitt veldig bra. Men nederst, fra Hexebergvegen til E6 er det klinete. Oddbjørn 
snakker med Carl Eystein Gauterud om det. 
 


4. Trafikksikkerhet Vardefjellet 
Intet har skjedd. Vi avventer. 
 


5. Utegruppa/Frogner sentrum 
Øie har trolig en mann som rydder rundt senteret.  
Jill-Connie inviterer Kristin Berg til et styremøte i høst eller på nyåret.  
 


6. Kultursal  
Komiteen har gjort en grundig jobb. Blant annet har de vært rundt og samlet ideer og 
fotografert. Det har vært et møte med ordføreren. Komiteen ønsker at salen tas med i 
planlegging av ny ungdomsskole. 
 


7. Evaluering vervekampanjen 
Utsatt til neste møte 
 


8. Oppfølging helsetilbud/fysioterapihjemmel.  
Utsatt til neste møte 
 


9. Nabohjelp 
Harald og Oddbjørn går på møtet 20.oktober. 


 
10. Tannhelsetjenesten  


Jill-Connie kontakter RB. 







 
11. LANParty Lindeberg 24.oktober.  


Vi engasjerer oss ikke i det. 
 
12. Økonomi  


An-Magritt fikk alle bilag. 
a) Er det betalt tilbake 100 kr til Nan Julie Sørensen? An-Magritt sjekker. 
b) Samme beløp som i fjor skal overføres til Skolekorpset. 


 
13. Eventuelt  


Vi ønsker kameraovervåking av parkeringsplassen på stasjonen. Harald spør Jernbaneverket 
om kamera og Lensmannskontoret om antall innbrudd. 
 
 
 


Oddbjørn Arntsen 12.10.2009 
 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 23/11 2009 
 
Tilstede: Jill-Connie, An-Magritt, Willy, Harald og Oddbjørn. 
 
1. Julegrantenning 29.11. 


Det meste er i orden. Bekjentgjøring i RB mangler. Det blir ikke servering av vafler og kaffe. 
Jill-Connie sender sangene til styremedlemmene for utskrift.  
 


2. Refleksaksjon  
Vellykket aksjon 15.10. Vi vil prøve å få til en aksjon hvert år. 
 


3. Tursti Frogner -  toppen av Vardeåsen 
Carl Eystein Gauterud sier det skal bli tørrere fra Tangen til motorveien. Det kommer en 
forhøyning i kulverten slik at man slipper å gå på is der om vinteren. Oddbjørn følger opp når 
dette skal skje. 
 


4. Trafikksikkerhet Vardefjellet 
En lokal forening har startet opp. Vi går ut av saken. 
 


5. Utegruppa/Frogner sentrum 
Utsatt.  
 


6. Kultursal  
Lite nytt etter møtet i oktober. Vi holder oss informert. 
 


7. Evaluering vervekampanjen 
Utsatt til neste møte. Ca 45 innflyttere fikk gratis medlemskap i fjor. An-Magritt teller opp 
hvor mange av disse som har betalt i år – til neste styremøte. 
 


8. Oppfølging helsetilbud/fysioterapihjemmel.  
Det blir en lege til på Frogner, og jordmor hver uke. Saken utsatt til neste møte. 
 


9. Nabohjelp 
Harald kontakter Stine Bugge for å komme i gang. 


 
10. Tannhelsetjenesten  


Jill-Connies initiativ resulterte i en artikkel i RB. Oppfølging: Harald sender henvendelse til 
rådmannen i Sørum. 


 
11. Pengegaver  


Vi har fått to søknader. Disse behandles pr e-post. Vi bør lage noen retningslinjer for slikt. 
 
12. Kameraovervåking på stasjonen 


Lensmannskontoret opplyser at det i år, fram til 6.11, har vært 24 innbrudd i biler der. Eidsvoll 
stasjon har meget gode resultater med kamera. Harald arbeider videre med Jernbaneverket. 
 


13. Eventuelt  
- Sørumfestivalen. Det har vært få lokale initiativ, så det ligger an til få arrangement på 
Frogner denne gangen. Arrangementskomiteen kontaktes. Forslag om bl. a. konsert.  
- Juletrelysene har gått ut av produksjon. Nytt bør kjøpes inn over jul. 
- Sur røyk fra fyringsanlegg legger seg flere steder ved ugunstige værforhold. Oddbjørn gjør 
en henvendelse til kommunen om lovligheten av dette. 
 
Oddbjørn Arntsen 23.11.2009 
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Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 7/1 2014 
 
Tilstede: Bjørn, Harald, Liv Agnethe, Mona, Nina, Oddbjørn. 
Fraværende: Tor. 
 
Styremøtet 28.11.2013 ble avlyst. 
Julegrantenningen var vellykket! 
 
 
Sak 21/ 2013-2014: Oppfølging av saker fra møtet 5.11.2013 


• Status turstier 
Bjørn har sendt e-post til kommunen. Skal også levere originale kart. 


• Bør vi ha møte med den nye kultursjefen? 
Ja, inviter henne og Erik Vea til neste styremøte.  -> Liv Agnethe 
Temaer: Turveier og stier, kultursal, ungdomsklubb/kafe. 


 
Sak 22/ 2013-2014: Utlegg i forbindelse med folkemøte 
Kr. 600,- til lyd og kr. 235,- til blomst. Skal vi dele dette på alle velene og sende ut 
faktura? Ja.      -> Nina sender regninger. 
 
Sak 23/ 2013-2014: Møtekalender 2014. 
2.tirsdagen i måneden, dvs 11.2, 11.3, 8.4, 13.5, 10.6. Møterom med kaffe er bestilt. 
Årsmøte 29.4. 
 
Sak 24/ 2013-2014: Offentlig ettersyn – reguleringsplan for Frogner sentrum 
Liv Agnethe skriver høringssvar. Frist 3.februar 2014. Det skal uttrykke vår positivt 
holdning, men påpeke at kommunen må følge opp trafikksikkerheten i området, særlig for 
skolebarna. Skolene skal trolig også bygges ut på samme tid. Duevegen bør heves noe 
før den føres ut i Frognervegen på det nye stedet. 
 
Sak 25/ 2013-2014: Sørumfestivalen 2014.                                     
Kunstforeningen spør om dugnadshjelp 31.1 ca kl. 17 og 1.2. på morgenen. Vi stiller opp i 
flerbrukshuset for å lempe stoler.  
 
Sak 25/2013-2014: Eventuelt 


 Frogner skolekorps søker om pengestøtte. Vi avslår det. 
 Leie av møterom, inkluderer det kaffe? Ja, vi tror det. 
 Skapet er på plass bak møterommet.Vi går gjennom gamle dokumenter og setter 


inn i skapet etter neste styremøte. 
 Detaljregulering av Hval boligområde har høringsfrist 15.1. Innspill til Liv Agnethe 


denne uka. 
 Røyk fra halmfyringsanleggene. E6 røyklegges iblant. Tangerud har en ankesak 


hos Fylkesmannen, ifg. RB.    -> Oddbjørn følger opp. 
 Folkemøtet. RB-journalisten gikk midtveis i møtet. De bør få en tilbakemelding om 


at vi er skuffet.      -> Oddbjørn 
 Varsel om oppstart - planprogram for Frogner Næringspark (Tømmereggen). Det 


skal være et informasjonsmøte den 22.1. Vi bør stille opp der. Høringsfrist er 17.2. 
 
 
Oddbjørn Arntsen 07.01.2014 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 11/2 2014 
 
Tilstede: Bjørn, Harald, Liv Agnethe, Mona, Oddbjørn. 
Fraværende: Nina, Tor. 
 
 
Første del av møtet blir en prat med kultursjef Nina Kongtorp om turstier, kultursal, 
ungdomsklubb/kafe og andre ting i forhold til kultur. Kommunen arbeider med 
kulturminneplan og kulturstrategi. 
 
 
Sak 26/ 2013-2014: Årshjulet for Frogner vel 
Vi fant vedtektene i eskene med gamle styrepapirer. Oddbjørn skanner og reinskriver. 
Alle ser gjennom utkastet til årshjul/kokebok og gir innspill pr e-post.  
 
Sak 27/ 2013-2014: Eventuelt 


 Hundemøkkdunker. Det er behov for større sekker inni dunkene. Harald svarer. 
 Søppeldunker og tømming. Vi tar en befaring (igjen) med kommunegartneren før 


påske. Kommunen skal lage en plan i løpet av 2014. 
 Sørumfestivalen 2015. Vi sender et innspill til kulturkontoret om mer tilbud til barn 


og unge i vestbyga. -> Oddbjørn 
 Forberedelse til årsmøtet.  


Oddbjørn skriver ned de vedtektene vi nå har funnet. Deretter foreslår vi å revidere 
dem på årsmøtet. 
Valgkomiteen må aktiveres. Styremedlemmene bør tenke på kandidater til neste 
valgkomite. 
 


 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 11.02.2014 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 11/3 2014 
 
Tilstede: Bjørn, Harald, Liv Agnethe, Mona, Nina, Oddbjørn. 
Fraværende: Tor. 
 
 
Sak 28/ 2013-2014: Årsmøte 2014 
Vi trenger en logo til foreningen. Neste styre bør utarbeide en logo. 
Innkalling  Oddbjørn skriver 
Årsberetning  Liv Agnethe skriver 
Kopiering  Mona tar i mot innkalling og årsberetning og kopierer opp. 
Vedtekter  Oddbjørn lager forslag til endringer innen neste styremøte 
Regnskap  Nina har det klart. Skal revideres. 
Kontingent  Vi bruker blanketter fra i fjor og kjøper noen flere.  
Husk at et borettslag skal ha samlefaktura.  
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Oddbjørn sjekker hva som er siste vedtak. 
 
 
Sak 29/ 2013-2014: Innkommet post 


 Frogner næringspark. Kopi av høringssvar fra Grete Rødsrud. Det er viktig å ta 
hensyn til turveier tidlig i planleggingen. Tas til orientering. 


 Esval massedeponi II (http://www.sorum.kommune.no/varsel-om-oppstart-esval-
massedeponi-ii.5433833-145762.html). Reguleringsarbeid starter nå. Frist for 
innspill er 18. april. Naboene i området vil komme med en uttalelse.  
-> Vi tar opp saken i neste  styremøte. 


 Innkalling til årsmøte i Sørum frivilligsentral 25.03. Liv Agnethe skriver e-post at vi 
ønsker å få referat. 


 Sørum kulturforum ønsker innspill om kultursal. Liv Agnethe er med i 
planleggingen som representant for FAU. Hun vil holde oss orientert.  


 
 
Sak 30/ 2013-2014: Eventuelt 


 Regning for folkemøtet. 3 foreninger har betalt. De andre reagerer ikke. 
 Knust rute i grillhytta er taksert til 2500 kr. Liv Agnethe følger opp. 
 Kulturmidler. Søknadsfristen er 1.4. Nina og Oddbjørn lager søknad om støtte 


basert på at vi arrangerer St.Hansfest og julegrantenning. 
 Turvei Frogner – Lindeberg langs den gamle lysløypa. Lindeberg vel er ivrige og 


har noen midler. Er det midler til Pilegrimsleden å søke på? Bjørn R og John Arne 
Brennsund følger opp.  
-> Liv Agnethe inviterer Erik Vea til neste styremøte. 


 -> Tenk på medlemmer til valgkomiteen til neste møte. 
 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 13.03.2014 



http://www.sorum.kommune.no/varsel-om-oppstart-esval-massedeponi-ii.5433833-145762.html

http://www.sorum.kommune.no/varsel-om-oppstart-esval-massedeponi-ii.5433833-145762.html





Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 8.4.2014 


Tilstede: Nina, Mona, Liv Agnethe, Bjørn og Harald 


Fraværende: Oddbjørn og Tor 


 


Sak 31  Erik Vea meldte forfall 


Sak 32  ÅRSMØTET 


• Utdeling av innkallingen m/giro før påske 
 
-Bjørn : Lerkeveien, Frognerveien, Gamle og Nye Kirkevei 
-Nina: Frognerhaganfeltet 
-Mona: Brusletta. 
              Giro på 3600,- leveres Frode Karlsen. Alle beboerne i  


         ”Rødblokka” må få innkallingen med påskrift at giro ikke        
         skal betales. 


          -Liv Agnethe: ”Gamlebyen”, Hexebergveien og Børke. 


           Plakater på sentrale steder      


          -Harald: Fra Frogner Bru til og med Fjellveien og Åsheimveien 


Styret møter seinest 1830.     Nina kjøper kaffe.    Harald kjøper kringle. 


• Styret innstiller for årsmøtet at kontingenten for 2014/2015 settes 
til kr. 200,- familier og 150,- for enkeltmedlemmer 


• Gjennomgang av vedtektene med forslag til endring. Liv Agnethe 
sender revidert forslag til Oddbjørn som tar med kopier til 
årsmøtet og går igjennom endringene der. 


• Bjørn takker for seg i styret men fortsetter i valgkomiteen og 
turstigruppa. 


• Elmholt og Hexeberg er nærmest klare for ny periode i 
valgkomiteen 


Sak 33 Varsel om oppstart for rullering av kommuneplanen 


• Vi støtter det framlagte planforslaget og ser fram til å bli involvert i 
uttalelser og dialogmøter i enkeltsaker, slik det går fram av 
dokumentet. 


Sak 34 Ingen innkommen post 







Sak 35  Eventuelt *   Møte i Vestre Sørum Storvel vedr. Frogner Bru. 


    Worren følger opp med nytt møte om ikke altfor lenge. 


•       Utviding av kjøring til Esval massedeponi.  
Beboerne i Hexebergveien har hatt møte om bedt om at     
høringsfristen forlenges til 1.mai. Det samme med Frogner Vel . 
 


•       Mona tok opp sikring, rydding og støyskjerming av jernbanen     
      Frogner sentrum. 
      Mona ber Styreleder i borettslaget Roy Mæhle og   Ole   M.           


 Huser i Lerkeveien om å sette opp et skriv til Jernbaneverket 
som vi gir tilslutning til. Eventuelt av vi stiller opp på 
beboermøte. 
 


•      RUSKEN-aksjon 5. mai kl. 1800 med påfølgende styremøte med                             
 forfriskninger på Mat & Glede.  Liv Agnethe sjekker opp sekker  
 samt plakat med oppfordring om å bidra til at det ”ser ut” rundt  


oss. 
Styremøte den 13.mai utgår. 
 


•       Nina og Mona tar seg av flaggene 1.mai. 
      Styremøtet den 5.mai må finne løsning for flagging ved seinere  


anledninger. 
 
Harald  
Ref. 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 5/5 2014 
 
Tilstede: Harald, Liv Agnethe, Mona, Nina, Oddbjørn. 
Fraværende: Tor. Rolf hadde ikke blitt innkalt. 
 
 
Sak 1/2014-2015: Møte med ordfører og rådmann 
Vi stiller oss positive til Tore Worrens forslag om at storvelet tar et møte med de to tidlig 
på høsten.  
 
Sak 2: Rullering av kommuneplan 
Skal vi uttale oss om Hvalsjordet? Hva sier Lindeberg vel? Svarfrist er 16. mai. 
 
Sak 3: Esval massedeponi 
Liv Agnethe har sendt skriv som støtter beboernes uttalese. 
 
Sak 4: Flaggstenger 
 Kan Tor finne en leverandør og kjøpe 3 toppkuler og 16 snorfester (nede)?  


Frist 15. mai. 
 
Sak 5: Flagging 
Ingen ville påta seg jobben fast. Vi fordelte oppgavene i år slik: 
17. mai - Liv Agnethe 
Konfirmasjon  Liv Agnethe spør Kjersiti Faanes. Spør også om Sankthansfesten. 
14.-15. juni, miniturnering - Mona 
 
Sak 6: Grillhytta 
Gjerdet på elvesida blir satt opp i disse dager. 
 
Diverse: 


• Neste møte er sommeravslutning 10.6 kl. 19 i grillhytta. Arrangementskomiteen bør 
inviteres. 


• Liv Agnethe søker om bål på sankthansfesten. 
 
 
Oddbjørn Arntsen 07.05.2014 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 10/6 2014 
 
Tilstede: Liv Agnethe, Mona, Nina, Oddbjørn. 
Fraværende: Harald, Tor, Rolf. 
 
 
Dette var et fellesmøte med arrangementskomiteen, dvs. Louise, Hilde Kjersti og Ivar. 
 
 
Sak 7/2014-2015: Forberedelser til sankthansfeiring 
Festen begynner kl. 18.30 mandag 23.6. Velet møter kl. 18. 
Liv Agnethe har skaffet tillatelse til å ha bål.  
Harald har gjort avtale med en som skal slå graset på sletta. 
 
Kjersti lager plakat på torsdag. De bør opp før helga. 
Arrangementskomiteen møtes ved grillhytta dagen før for å pynte og sjekke slanger. 
Arrangementskomiteen sørger for nok vannslanger å skjøte sammen.  
Hilde spør naboen om tilgang til vannkran. 
Hilde spør FIL om å låne griller og eventuelt stativ til søppelsekker. 
Hilde og Louise forsøker å skaffe paller til bål. Vi har kun to paller. 
Louise skaffer grillkull, ca. 20 kg. Tennvæske finnes i hytta. 
Louise skaffer søppelsekker. 
Harald tar med lekene. 
Harald skal prøve å få Svend Kristiansen til å spille trekkspill. 
 
Ispinner kjøper vi på Kiwi under arrangementet. 
 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 10.06.2014 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 9/9 2014 
 
Tilstede: Harald, Liv Agnethe, Mona, Nina, Oddbjørn. 
Fraværende: Tor, Rolf. 
 
 
Sak 8/2014-2015: Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 
 
Sak 9: Konstituering av styret 
Ingen endring fra den lista over tillitsvalgte som kom ut etter årsmøtet. 
 
Sak 10: Møteplan for styret 
Styremøtene blir stort sett første tirsdag i måneden. 7.10, 4.11, 25.11, 6.1. 
Tid: kl 19:00 
 
Sak 11: Reparasjon av flaggstenger, nye vimpler 
Ref. sak 4. Vi tok ned alle vimplene etter møtet. De var veldig falmet.  
 Mona kjøper 16 vimpler og nok snor til alle.  


Det er også behov for noen reparasjoner. 
 Liv Agnethe kontakter Tor om innkjøp av deler til flaggstengene. 


 
Sak 12: Innkommet post 


• Jernbaneverkets årsberetning 
• Regning på web-hotell og domene 
• Lions angående støtte fra Sparabankstiftelsen. Frist 15.9. 


Vi er ikke en jobbegjeng, men kan støtte søknader og tiltak moralsk. 
 
Sak 13: Eventuelt 


1. Vi er veldig fornøyd med blomstene i sentrum. Harald sender en hilsen til 
kommunegartneren. 


2. Turstier. Bjørn Rønsen har rapportert fra kommunen at det første de ønsker å 
ferdigstille er Asbjørnsenstien. Sti under Børkebrua er også høyt prioritert. 
Grunneierne skal være positive til stien. Det arbeides med en landbruksvei under 
brua.  


3. Arrangementskomiteen innkalles 7.11 for å begynne å planlegge 
julegrantenningen. 


4. Innbetalinger. Vi har fått 4 000 kr fra kommunen. Må være det vi søkte om i april.  
Ca. 20 000 har kommet inn i kontingent i år, mot 30 000 i fjor. Mona purrer et 
borettslag. 


5. Æresmedlemskap vedtas av årsmøtet og deles ut på sankthansfeiringen eller 
julegrantenningen. Vi tenker oss blomster og en vase med innskripsjon. Mona 
sjekker priser og vaser med en ramme på 1000 kr.  


6. Røyk fra forbrenningsanlegg på gårder. Oddbjørn nøster i hva som kan gjøres, hos 
kommunen og naturvernforbundet. 


 
 
 
Oddbjørn Arntsen 01.11.2014 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 7.oktober 2014 


 


Tilstede: Liv Agnethe, Mona, Tor og Harald. 


 


Sak 15 Arrangementskomiteen var representert ved: Kjersti, Hilde, Berit og Ivar. 


Komiteen innkaller til eget planleggingsmøte for julegrantenning. Hilde noterte 
hva komiteen skal huske på og de ble bedt om å lage en mal som kan sette 
inn i årshjulet til Frogner Vel. 


I et forsøk på å bli bedre på kunngjøringer var det enighet om at Oddbjørn 
oppretter en Facebookgruppe med formål å spre de «glade budskap» vi 
ønsker å formidle til Frogners befolkning. 


Husk at det er gratis kunngjøring i RB under «Hva skjer» som vi også bør 
utnytte. 


Sak 14 Godkjenning av innkalling. 


 Kommentarer til referat fra forrige styremøte: 


• Deler til flaggstengene er bestilt 
• Nye vimpler og snorer er kjøpt og settes opp ifbm. aprilmøtet 
• Rondane Bolle 220 mm Art.nr. 24039 fra Hadeland Glass . Designet av Kjell 


Johannessen er kjøpt inn og Mona besørger gravering med følgende tekst: 
«Kåre Ausen  Æresmedlem i Frogner Vel» 


• Under eventuelt  pkt. 2 i forrige referat vedr. turstier vises det til sak 11. Leder 
stilte spørsmål ved dette da sak 11 ikke omhandler turstier. 


• Mona har fått kontakt med BORI vedr. fellesgiro for Nyenga Borettslag. Giro 
blir betalt. Eks. giro til neste år overleveres kasserer på neste møte. 


Sak 16 Rådmann og ordfører 


Liv Agnethe sender invitasjon til styremøte i november og hver enkelt av oss  
bør tenke igjennom hva vi vil spørre om. Og spesielt orientere oss i 
reguleringsplanen for Frogner sentrum som vi skal gi høringssvar på innen 
17.november. 


 


 


 


 







INNKOMMEN POST 


• Se Sørum portalen. Opplev sørum. 
• Mail fra Lillian Eid i kommunen som har fått flere henvendelse vedr. de små 


søppeldunkene som står i sentrum. Kommunen ber om tillatelse til å ta de ned 
da det ikke er noen som har ansvar for tømming.  
Liv Agnethe svarer at de kan tas ned mot at de erstattes av noen som 
tømmes. Vi vil for øvrig ta opp dette spørsmålet i møte med rådmann og 
ordfører. 


• Brev fra Berglund i Ap, som er leder i MU i kommunen der han ber om støtte 
(ikke økonomisk) fra Frogner Vel i et forsøk på å legge mere trykk på 
utbygging av Frogner Bru. Liv A. og Harald vil stå som kontaktpersoner for 
Frogner Vel. 


• Berglund er også i dialog med grunneiere med tanke på å erverve grunn til 
utvidelse av parkeringen til Frogner stasjon. 


• Samme Berglund har fått med i avtalen om utbyggingen i Frogner sentrum at 
Frogner Vel skal være med som høringsinstans ved utsmykking og kunst i 
Frogner sentrum. 


 


Eventuelt. 


Tor vil be Statens Vegvesen om skiltplan for Hvalkrysset. 


 


Harald  


Ref. 


 


  


  


 


     







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 4/11 2014 
 
Tilstede: Harald, Liv Agnethe, Mona, Nina, Oddbjørn, Tor. 
Fraværende: Rolf. 
 
Før selve styremøtet hadde vi samtale med ordfører Mona Granbakken Mangen. Vi var 
innom mange aktuelle saker for Frogner: skolebygging, jernbane, Leira bru, søppel, 
halmfyringsanlegg, omsorgsboliger/sykehjem, radonmålinger.  
 
Sak 17/2014-2015: Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 
 
Sak 18: Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale – Frogner sentrum 
Tore Worren, på vegne av Storvelet, har levert høringssvar angående faktafeil om støy fra 
tog. En konsulentrapport opererer med adskillig færre tog enn det man kan lese seg til 
med et enkelt søk på Internett. 
Vedtak: Vi gir ikke noe høringssvar. 
 
Sak 19: Innkommet post 
E-post fra idrettslaget om skilting, oppslag og benker i Hexebergfjellet. Planleggingen skal 
skje i vinter for utsetting til våren. 
 Liv Agnethe svarer med å invitere FIL, Lions, Pensjonistforeningen og Bjørn 


Rønsen til neste styremøte. 
 
Sak 20: Eventuelt 


1. Skal vi invitere ordførerkandidaten fra Høyre til et styremøte til våren? Tas opp 
igjen da. 


2. Trafikk, sikkerhet og buss. Vi mener kommunen må ha et overordnet ansvar for 
risikovurderinger og miljøbelastning i den samlede virkningen av alle 
byggeprosjektene som kommer i sentrum. Vi avventer eventuelle innspill fra 
ordførere, i hvert fall til neste styremøte. 


3. Æresmedlemskap. Vasen har kommet. Den overrekkes på julegrantenningen 
30.11.kl. 16. Harald sier fra til Kåre Ausen. 


 
  
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 4.11.2014 
PS: 29.10. opprettet vi siden «Frogner Vel» på Facebook. 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 25/11 2014 
 
Tilstede: Harald, Liv Agnethe, Mona, Oddbjørn. 
Fraværende: Nina, Tor, Rolf. 
 
Turveier og stier. 
Før selve styremøtet hadde vi møte med Bjørn Rønsen, Pensjonistforeningen v Hele 
Buseth, Lions v Tron Svenke og idrettslaget v Ingar Stenslet. 
Asbjørnsenstien er høyest prioritert i vårt område, etter Varsjøen – Sørumsand og 
Fjuktjern. 
Det blir møte/befaring med Erik Vea førstkommende fredag. Bjørn og Liv Agnethe stiller. 
Helge forbereder tekster og til skilt i Hexebergfjellet for oppsetting til våren. Kommunen 
har midler til slikt, tror vi. Også til dugnadsarbeid i andre deler av kommunen.   
 
Jernbaneverket er imot å gjøre området under Børkebrua tilgjengelig pga blymønje i 
grunnen under brua.  
 
Kirkerunden er den som er enkleste å få skiltet, men må ryddes noe. Ved Grendehuset 
eller idrettshallen er det meningen å sette opp ei «hovedtavle» med informasjon om 
trimløypene. 
 
Sak 21/2014-2015: Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 
 
Sak 22: Hvem gjør hva på julegrantenningen? 
Arrangementskomiteen er godt i gang.  
Liv Agnethe overrekker gave og æresmedlemskap til Kåre Ausen. Han kommer. 
Det mangler en nisse. Liv Agnethe spør litt rundt. 
Plakater er stort sett oppe. Styret fikk noen få i tillegg å henge opp. 
Oddbjørn leverer nisseklærne til Kjersti. 
 
Sak 23: Innkommet post 
E-post fra frivilligsentralen om kurs i rekruttering av frivillige. Mona vurderer å delta. 
 
Sak 20: Eventuelt 


1. Søppel. Hundemøkkdunken under Melvold bru er flytt opp til veien ved snuplassen 
i Frogneraleen. Der kan de som kjører for ROAF tømme den. 


2. Vi har ikke hørt noe fra ordføreren om det vi tok opp 4. november. 
3. Oppslag i dagens RB om Frogner bru med Tor Arne Jensen. Den lenkes til vår 


Facebook-side, om mulig. Det var det ikke. 
4. Opplev Sørum. Vi ser aldri noe fra vestbygda der. Oddbjørn sender info om 


julegrantenninga. Legger det også inn i RB sin kalender (det viste seg at det lå der 
allerede). 


  
 
Oddbjørn Arntsen 26.11.2014 
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Referat fra styremøte i Frogner velforening onsdag 14/03 2007 kl 19.00 
 
Tilstede: Jill-Connie, Eva-Lina, Erling E og Ida (ref)  
Ikke tilstede: Erling O 
 
 


1. Åpning av post 
 


a) Velposten har kommet. Ikke noe spesielt å melde om.  
 
b) Vi har mottatt innkalling til Årsmøte i Grendehuset AL tirsdag 20/03 kl 19.00. 


Erling Egeberg og Ida møter. 
 


 
2. Hundemøkkdunken 


Vi er usikre på om noen tar seg av denne. Erling sjekker om den blir tømt fram til 
neste møte. 
 


3. Trafikksikkerhet 
Et brev ble sendt til kommunen i oktober 2006. Jill-Connie sendte en purring, og fikk 
til svar at brevet er videresendt til et tverrfaglig trafikksikkerhetsforum i kommunen. 
Vi venter litt før vi purrer til disse. 


 
4. Årsmøte i Frogner velforening. 


Møtet avholdes onsdag 25.april i kafeen i Frogner Grendehus. 
Ida ringer Kjell for reservasjon av kafeen. 
Eva-Lina sjekker opp med Inger Hattrem hvordan man fletter medlemslista med 
giroblankettene. 
Ida skriver Årsmeldingen. 
 


5. Neste møte?  
Hjemme hos Ida onsdag 28/03-2007 klokka 19.00. Fordeling av giroer. 


 
 
 
 
Ida Fredrikke Halsan 19/03 2007  


 
 
 







Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag  7/6 2007 kl 20 
 
Tilstede: Jill-Connie,  Ida, Hans Stenslet fra tettstedsutvalget (sak 1) og Oddbjørn (ref)  
Ikke tilstede: Erling E, Eva-Lina 


 
 


1. Trafikksikkerhet 
Et brev ble sendt til kommunen i oktober 2006. Jill-Connie sendte en purring, og fikk 
til svar at brevet er videresendt til et tverrfaglig trafikksikkerhetsforum i kommunen.  
27.4.2007 har Sørum Kommunalteknikk KF svart oss. 
Noen av spørsmålene vil bli fulgt opp videre av trafikksikkerhetsforumet. Vi vil be om 
å få være med når det blir befaring i jernbaneundergangen. Spørsmål om 
fotgjengeroverganger må følges opp før det blir skolestart til høsten. Oddbjørn skriver 
utkast til brev. 
 


2. Plan for utbygging av kloakk 
Godt tiltak. Vi støtter alternativ 2 selv om det koster. 


 
3. Tursti til Varden 


Skal være ferdig i år. Vi følger med. 
 


4. Invitasjon til møte/idedugnad om Sørumfestivalen 2008 
Oversendes arrangementskomiteen. 


 
5. Takkekort fra Jan Nergaard 


for blomster på hans 75-årsdag 
 


6. Storvelmøte 
Jill-Connie var på siste møte. De ønsker en egen organisasjon for drift av Rulla.  


 
7. Årsmøtereferat  


ble utdelt på møtet. 
 
8. Saker til neste møte 


- Betaling for flagging 
- Skilting i Duevegen 
 


 
 
 
Oddbjørn Arntsen 17.06 2007  







Referat fra styremøte i Frogner velforening onsdag 19/9 2007 kl 20 
 
Tilstede: Jill-Connie,  Ida, Erling E, Eva-Lina og Oddbjørn (ref)  
Ikke tilstede: - 


 
1. Trafikksikkerhet 


jfr referat forrige møte 
a) Parkering ved stasjonen. Tas opp med storvelet. 2 stopp pr time ønskelig på 


Lindeberg. Det vil avlaste parkeringen på Frogner st. 
b) Befaring i Frogner. Vi avventer fortsatt innkalling.  


 
2. Tursti til Varden 


Skjer det noe? Oddbjørn sjekker til neste møte. 
 


3. Sørumfestivalen 2008 
Det blir familiedag 2.2 på Frogner. Vi bør bidra til å informere om det. 


 
4. Div info 


a) TV-aksjonen. Liste henges opp på butikken (Jill-Connie) 
b) Boligområde Kirkebakken. Konsentrert småhusbebyggelse. 
 


5. Julegrantenning søndag 2/12 
Start kl 15 har vært ugunstig for korpsets messe. Jill-Connie snakker med leder for 
skolekorpset om tidspunkt. 
Jill-Connie spør om korpset vil spille. Hun spør samtidig om de kan gi beskjed om 
hvilke sanger de kommer til å spille slik at vi kan trykke opp sangtekster. 
Jill-Connie inviterer arrangementskomiteen til neste styremøte. 
 
Talerne må kontaktes tidlig. Prest? 
Ida tar kontakt med noen fra Jakten på Kjærligheten og spør om han kan prate litt. 
 
Erling forhører seg om Fraunakoret kan tenke seg å underholde. 
Erling gir beskjed om tidspunktet for arrangementet til Julegrankomiteen.  
Erling sjekker også hva som trengs av høyttaleranlegg. 
 
Eva-Lina kontakter Politiet / Trygg trafikk og spør om vi kan få reflekser til å ha i 
posene. 
 


6. Eventuelt 
a) Hundemøkktømming. Erling spør Bjørn om tømming av dunk nær innkjøring til 
barnehagen. 
b) Betaling for flagging. Det er mulig å flagge når noen ber om det, men vi driver 
ikke reklame for det. 
 


7. Saker til neste møte 10.10 
- Skilting i Duevegen. Erling spør Kristin Berg om utbygger bør sette opp veiskilt. 
- Julegrantenning 
- Tursti til Varden 
 


 
Oddbjørn Arntsen 1.10 2007  







Referat fra styremøte i Frogner velforening onsdag 10/10 2007 kl 19 
 
Tilstede: Jill-Connie,  Ida, Erling E, Eva-Lina og Oddbjørn (ref). 
Under pkt 2 Arrangementskomiteen: Ingunn, Bjørg, Gine, Ivar. 
 
1. Referat fra forrige styremøte 


3) Sørumfestivalens familiedag har endret dato til 23.2. 
 


2. Julegrantenning søndag 2/12 
Start blir kl 15 som før. Det er etter korpsets ønske. 
Oppgaver ble fordelt slik 
Komiteen pakker 300 godteposer den 27.11 kl 20. 
De organiserer også ringene rundt juletreet. 
Eva-Lina: Spør Gladsang.  
Spør Øystein H om å være nisse, samt pakking av poser hos ham.  
Gir Ingunn beskjed om hva posene skal inneholde. 
Erling: Kontakter Hans Ingar om scene.  
Lydanlegg er ordnet. 
Ingunn: Får refleksvester fra Erling. 
Får poser fra Eva-Lina. 
Spør Kulturskolen om barneteater 
Ingunn og Bjørg: Kjøper godter. 
Jill-Connie: Forbereder tale.  
Korpset vil spille. Gi dem ønskene om sanger. 
Ida: Følger opp prest og hr Vilberg. 
Gine: Er forsanger.  
Lager oppslag og henger opp 1 uke før.  
Gir info til Romerikes blad og kommunen.  


 
3. Trafikksikkerhet, jfr referat forrige møte 


a) Kommunen har sendt brev til Jernbaneverket med ønske om to stopp pr time på Lindeberg.  
b) Befaring i Frogner. Fortsatt ingen respons fra kommunen. J-C purrer. 
c) Vi tar initiativ til et åpent møte om trafikksikkerhet i Frogner. J-C snakker med Hans Ingar. 
d) Parkeringsplassen på Frogner stasjon burde få kameraovervåking pga alle innbruddene. 


 
4. Tursti til Varden 


En grunneier skal være imot den.Ivar tar opp saken med kommunen. 
 


5. Hundemøkktømming.  
Gine tar over ved Brusletta. 
 


6. Skilting i Duevegen 
Dette er kommunens ansvar. Det mangler skilt som viser Duevegen i krysset med Brusletta. 
Også i Brusletta mangler det noe på stikkveiene. 
 


7. Skilt langs Trondheimsvegen 
Oddbjørn skriver brev til Statens vegvesen om å få sette opp to skilt ”Velkommen til 
Frogner….” 
 


8. Neste møte 13.11 kl 19 hos Erling  
 


Oddbjørn Arntsen 10.10. 2007  







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 13/11 2007 kl 19 
 
Tilstede: Jill-Connie, Erling E, Eva-Lina og Oddbjørn (ref). 
Under pkt 1: Jan Nergaard, Frogner Pensjonistforening, Eva Hammeren, FAU Frogner skole. 
Fraværende: Ida 


 
1. Trafikksikkerhet, jfr referat forrige møte 


a) Kommunen har lovt 8 nye parkeringsplasser på stasjonen i år.  
b) Befaring i Frogner. Fortsatt ingen respons fra kommunen. Derimot har 


Pensjonistforeningen og Lensmannskontoret hatt en befaring.  
c) Vi tar initiativ til et åpent møte om trafikksikkerhet i Frogner onsdag 23.1.2008 på 


Grendehuset. 
Kommunen bør involveres i møtet.  
Følgende inviteres: Pensjonistforeningen, FAU Frogner og Melvold skoler, 
Tettstedsutvalget, Lensmannskontoret, Trafikksikkerhetsutvalget, Lindeberg Vel, 
Lundermoen Vel, Lunderåsen Vel, Heksebergåsen Vel, Brusletta Vel, Statens veivesen, 
Hans Frode Asmyhr, Kommunestyrerepresentanter fra Frogner. Oddbjørn skriver 
invitasjonen. 
Arrangementet annonseres i Romerikes Blad. 


d) Frogner bru. Brua over leira skulle fått ny gang- og sykkelbane. 7,5 Mkr var bevilget i år. 
Men hele brua må rehabiliteres eller skiftes. Den gamle gangbanen må brøytes i vinter 
også. Jill-Connie sjekker med kommunen om snøbrøyting er planlagt. 
 


2. Julegrantenning søndag 2/12 
Forberedelsene er godt i gang. Jill-Connie følger opp  
 


3. Tursti til Varden. 
Ivar har fått svar fra kommunen. Stien skal være ferdig senest 1 år etter at første 
byggetillatelse på Vardefjellet Nord blir gitt. Ingen tillatelse er gitt ennå. 
 


4. Initiativ fra Lions 
Lions  kontaktet oss og sa at de har penger til å gjennomføre et større prosjekt på  
Frogner, og ser for seg noe som kan gagne alle. De ønsker forslag om hva  
dette kan være, og ber oss tenke litt stort. Festplass er en av ideene, f eks slik som Motangen i 
Blaker. Musikkpaviljong er en annen. Vi tenker på dette fram til neste møte, og så har vi en 
skikkelig idémyldring da. 
 


5. Skigruppa i Frogner IL 
De arbeider med lysløype i Heksebergfjellet. Vi gir 5000 kr i støtte til gruppa. 
 


6. Eventuelt 
a) Ida har fått ei jente. Gratulerer! Blomster er overlevert. 
b) Olaug Hexeberg er valgt inn i eldrerådet med Ingeborg Høverstad som vara. 
 


7. Neste møte 9.1 kl 19 hos Erling  
 
På huskeliste fra forrige gang: 
Oddbjørn skriver brev til Statens vegvesen om å få sette opp to skilt ”Velkommen til 
Frogner….” 
 
 
 


Oddbjørn Arntsen 19.11. 2007  
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Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 5/1 2016 
 
Tilstede: Liv Agnethe, Harald, Morten, Oddbjørn, Torkjell. 
Fraværende: Mona, Tor. 
 
 
Sak 48/2015-2016: Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 
 
Sak 49: Møteplan og årsmøtedato 
Styremøter  
2.2. 
1.3. 
5.4. 
Liv Agnethe bestiller møterom. 
 
Årsmøte 27.4.1 hvis ordføreren kan da. Harald bestiller rom. 
Oddbjørn informerer valgkomiteen. 
Styret må sørge for at valgkomiteen blir komplett ved neste valg. 
 
Sak 50: Leieavtale for grillbua 
Utsettes til neste møte. 
 
Sak 51: Bank og 52: Adresselister og verving 
Blaker Sparebank, hvor mye krever vi for sponsing? 10 000 kr. Vi vil bruke penger på 
vervekampanje. 
Vi bør utforme giro og bakside slik at det markedsfører foreningen. Arbeider med det i 
neste møte. 
 
Sak 53: Møte med ordfører og evt saker 
Kan ordføreren komme på/etter årsmøtet. Tema bru, stasjon... Hva mer? 
 
Sak 54: Valgkom 
Oddbjørn informerer valgkomiteen om årsmøte og hvem som er på valg. 
 
Sak 55: Innkommet post 
Regning for møterommet. 250 kr m kaffe pr kveld. 
 
Sak 56: Eventuelt 


• Vestre Sørum Storvel. Liv Agnethe tar initiativ til et møte i storvelet om framtidig 
samerbeid. Oddbjørn oppdaterer kontaktlsita. 


• Neste styremøte blir tirsdag 2.02. kl. 19. Saker blir bl. a.  
 En personer til valgkomiteen 
 Bankforbindelse og sponsing 
 Utforming av giro/verveark 
 Verving 
 Leievtale for grillbua 
 Årsmøte/møte med ordføreren 


 
 
 
Oddbjørn Arntsen 11.01.2016 
                                                 
1 Ble senere endret til 26.4. 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 2/2 2016 
 
Tilstede: Liv Agnethe, Harald, Mona, Morten, Oddbjørn, Torkjell. 
Fraværende: Tor. 
 
Utenom dagsorden hadde vi et lite møte med foreningene i Vestre Sørum Storvel. 
Lunderåsen Vest Vel stilte med to mann. Vi tror vi har felles interesser i friluftsområdene, 
skole og samferdsel.  
 


• Detaljplan for Ausengjellet er på høring med frist 26.2. FV kan støtte uttalese fra 
Lunderåsen Vest Vel.  


• Generelt kan velene sende forslag til felles saker til Liv Agnethe.  
• Alle velstyrene vil bli invitert til møte med ordføreren 26.4. kl. 19.30. 
• Liv Agnethe (og Oddbjørn ved behov) sørger for å oppdatere kontaktlista innen 


Vestre Sørum Storvel. 
 
 
 
Sak 57/2015-2016: Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 
 
Sak 58: Årsmøte / møte med ordføreren 
Møterom er bestilt. 
Valgkomiteen er informert. 
Ordføreren kommer kl. 19:30. hun vil snakke om kommunereformen. Vi ønsker også noen 
andre temaer. Stikkord bru, jernbane, søppel. 
 
Sak 59: Leieavtale for grillbua 
Brusletta barnehage har inngått avtale nå. De to andre venter. 
Priser: 500 kr pr for barnehager. 100 kr pr dag for andre. Dette legges inn i årshjulet. 
 
Sak 60: Bankforbindelse og sponsing 
Vi går for en avtale med Blaker Sparebank. Det gir oss et pent tilskudd mot noe reklame. 
Konto er nesten fri for gebyr.  
 
Sak 61: Adresselister og verving 
Øvre Rælingen Vel har fått mange nye medlemmer ved å danne antennelag og forhandle 
priser med Get. Lederen inviteres til neste styremøte. 
 
Vi må utforme giro og bakside i neste styremøte. 
 
Sak 62: En person til valgkom  
Ingen nye kandidater har sagt ja. Det kom opp noen nye forslag på møtet. Hver og en 
følger opp.  
 
Styret må sørge for at valgkomiteen blir komplett ved neste valg. Oddbjørn og Harald får 
oppgaven. 
 
Sak 63: Innkommet post 
E-post fra kommunen om møte 10.02 kl. 18 om hva som er viktig for å ivareta og 
videreutvikle lokalsamfunnene i Sørum ved en eventuell kommunesammenslåing.  
Liv Agnethe og Harald går. 
 
  







 
Sak 64: Eventuelt 


 
• Høring om utvidet planområde for Leira bru hadde frist 03.12.2016. FV fikk aldri 


bedkjed om høringen, til tross for at vi står på distribusjonslista. Oddbjørn sender 
e-post om det til rett instans (veivesen eller kommune). 
 


• Neste styremøte blir tirsdag 1. mars kl. 19. Saker kan bli bl. a.  
 Møte med lederen for Øvre Rælingen Vel 
 Status bankforbindelse og sponsing 
 Verving og utforming av giro/verveark 
 Årsmøte/møte med ordføreren 
 Nytt om Storvelet 


 
 
 
Oddbjørn Arntsen 04.02.2016 
 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 8/3 2016 
 
Tilstede: Liv Agnethe, Harald, Mona, Morten, Oddbjørn. 
Fraværende: Torkjell, Tor. 
 
 
Sak 65/2015-2016: Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 
 
Sak 66: Ny bankforbindelse 
Avtale med Blaker Sparebank er signert. Nettbank er opprettet og vi har fått 
sponsorpenger. Oddbjørn skal sette logoen inn på web-sida.  
 
Sak 67: Verving og utforming av giro / årsmøteinnkalling 
Adresser er kjøpt. Vi gikk gjennom hvilke veier som tilhører vårt område. Mer siling må 
gjøres før vi sender ut noe. Vi kan lage et ekstra verveark og legge ved giro og 
årsmøteinnkallingen. 
 
Sak 68: Forberede årsmøte 
Kommunen vil ha et folkemøte om kommunesammenslåing etter vårt årsmøte. Vi er for 
det. Begge møtene blir dermed i den store salen i Grendehuset.  
 
Sak 69: Innkommet post 
Ingenting. 
 
Sak 70: Eventuelt 


• Kulturmidler. Oddbjørn sender søknad omtrent som i fjor, dvs om Sankthansfest og 
julegrantenning. Husk at årsberetning og revidert regnskap skal være med, og må 
være klare i god til før 1. april. 


• Harald melder til kommunen at snøbrøyting ikke har skjedd på lenge på gangvei og 
fortau langs Trondheimsvegen i Frogner og over brua. 


• Neste styremøte blir tirsdag 5. april kl. 19. Saker kan bli bl. a.  
 Verving og utforming av giro/verveark med innkalling til årsmøte. Må ut før 12.4. 
 Årsmøte 


 
 
 
Oddbjørn Arntsen 08.03.2016 
 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 5/4 2016 
 
Tilstede: Liv Agnethe, Harald, Mona, Morten, Oddbjørn, Tor. 
Fraværende: Torkjell. 
 
 
Sak 71/2015-2016: Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 
 
Sak 72: Innkalling til årsmøte, giroer, verving og utsendelse 
Kommunesammenslåingen blir ikke noe av. Trolig heller ikke kommunens møte om det 
samme. Liv Agnethe holder kontakt med kommunen om ordføreren kommer etter vårt 
årsmøte. 
 
Adresselistene ble ytterligere forbedret. Giro og informasjonsfolder ble utformet i møtet. 
Morten finpusser og sender ut 11.4.  
 
Sak 73: Innkommet post 
Fra ØIA: Informasjon om byggearbeider i Frogner Sentrum. Legges på web-sida eller FB. 
 
Sak 74: Eventuelt 


• Vimplene skal opp 14.4. Mona ordner det. 
• Post i butikk bør tas opp på første styremøte. 


 
 
Oddbjørn Arntsen 05.04.2016 
 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 3/5 2016 
 
Tilstede: Harald, Lisa, Mona, Oddbjørn. 
Fraværende: Louise, Morten, Tor-Arne. 
 
 
Sak 1/2016-2017: Vårrydding 
Harald kontakter kommunen om uklarheter i brevet vi har fått. Henting er 9.5.  
 
Vi har dugnad 10.5. med frammøte på Misjonssenteret kl. 18. 
 
Harald skaffer sekker og tilhenger. 
Oddbjørn skriver på FB og web. 
Plakater henges opp på Kiwi og Frognervegen. 
 
Sak 2: Kommende styremøter 
Varaene innkalles alltid til styremøtene, og bør møte for å være oppdatert. 
7.6. kl. 19. En fra arrangementskomiteen innkalles om Sankthansfesten.  
Harald søker om å ha bål. 
6.9. sak: Samarbeid med Lindeberg Vel. 
 
Sak 3: Leder 
Vervet er fortsatt ledig. Harald er nestleder og funger.  
 
Sak 4: Samarbeid med Lindeberg Vel 
Utsettes til september.  
  
Sak 5: Innkommet post 
Reguleringsplan Frogner næringspark. Tas på neste møte. Svarfrist er 16.6. 
 
Sak 6: Eventuelt 
Ikke noe 
 
 
Oddbjørn Arntsen 03.05.2016 
 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 7/6 2016 
 
Tilstede: Harald, Lisa, Mona, Oddbjørn. 
Fraværende: Louise, Morten, Tor-Arne. 
 
 
Sak 7/2016-2017: Sankthansfest 
Solveig og Torkjell deltok fra arrangementskomiteen. Vi gikk gjennom det som må gjøres. 
Harald har søkt kommunen og brannvesenet om tillatelse til å ha bål. 
Plakater fra i fjor kan brukes i år også. De henges opp i sentrumsområdet. Oddbjørn 
setter noe på Facbook. 
 
Sak 8: Leder 
Møtet med valgkomiteen i går ga ingen resultat. Ingen fra de inviterte velene kom. Saken 
utsettes til septembermøtet. 
 
Sak 9: Reguleringsplan Frogner næringspark 
Oddbjørn utformer et svar om bevaring av turvei/adkomst til fjellet sommer og vinter. 
Svarfrist er 16.6.  
  
Sak 10: Reguleringsplan Frogner bru 
Vi venter til etter møtet torsdag om saken. Svarfist er 22.6. 
 
Sak 11: Utleie av grillhytta 
Daglig leder i Brusletta barnehage har tilbudt seg å organisere utleie (ikke regninger, men 
holde oversikt over når den er opptatt). 
Vi vil ta 200 kr pr dag for privatpersoner.  
100 kr pr dag for barnehager, lag og foreninger. 
 
Oddbjørn lager info til web-sida og FB. 
 
Sak 12: Innkommet post 
Vi har fått kr 7 000 i tilskudd fra kommunen. 
 
Sak 13: Eventuelt 
 Det har kommet inn ganske mye kontingent etter aksjonen i april.  
 Neste styremøte blir 6.9. kl. 19. Oddbjørn kaller inn. 


Noen aktuelle saker: 
o Leder og samarbeid med andre velforeninger 
o Evaluering av verveaksjonen 
o Husk søknadsfrist Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen 15.9. 


 
Oddbjørn Arntsen 15.06.2016 
 







Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 22/9 2016 
 
Tilstede: Harald, Lisa, Louise, Morten, Mona, Oddbjørn. 
Fraværende: Tor-Arne. 
 
 
Sak 14: Leder og samarbeid med andre velforeninger 
Louise tar ledervervet, i første omgang på prøve. 
 
Vi diskuterte å be nabovelene om å undersøke i sine styrer om det er interesse for 
nærmere samarbeid. Sammenslåing er nok ingen modne for nå. 
Tore Worren, leder av storvelet, kalles inn til neste styremøte. 
 
Sak 15: Evaluering av verveaksjonen 
I 2015 betalte 164 medlemmer, nå er vi 122 etter ganske mye arbeid med adresselister 
og vervebrosjyre. Reservasjoner mot reklame kan ha slått ut.  
 
Kan vi bruke FB for å få inn kontingent? Vipps bør være mulig, Mona undersøker det. 
Louise blir også administrator på FB-sida. 
  
Sak 16: Parkeringsproblematikken i sentrum 
Mange har fått gebyr fordi tjenesteyterne er forsinket slik at bilen blir stående mer enn en 
time. Det bør være fleksible ordninger for disse pasientene som ikke er skyld i 
forsinkelsene. Legekontoret og helsestasjonen bør ha noen P-plasser og P-lapper til sine 
kunder. 
Oddbjørn ber kommunen om en slik ordning. 
 
Sak 17: Møtedag og datoer framover 
Mandag 24.10. blir neste møte. Da bestemmer vi neste deretter. 
 
Sak 18: Innkommet post 


• Et par høringer fra kommunen. Fristene har nå gått ut. Den ene høringen gjaldt 
Esval deponi, der beboerne ga klarsignal til søknaden om fullføring av deponiet. 
Velet ga ingen uttalelse. 


• Katalog med lekeapparater. Det viser seg gjerne å bli svært dyrt å montere og 
vedlikeholde. Vi har fått kr 7 000 i tilskudd fra kommunen. Vi søkte ikke om tilskudd 
til lekeapparater.  


 
Sak 19: Eventuelt 
 Brønnøysundregistrene. Oddbjørn sørger for å melde inn det nye styret. 
 Neste styremøte blir mandag 24.10. kl. 19. 


Noen aktuelle saker: 
o Samarbeid med andre velforeninger. Tore Worren innkalles. 
o Lukket Facebook-side for storvelet, slik at styremedlemmer på tvers av 


velforeningene kan kommunisere raskere og enklere om saker? 
 Skal vi arrangere fakkeltog til Varden? Til vinteren? Bør være egnet for samarbeid 


med velene i åsen. 
 Blir det fortau langs Trondheimsvegen fra bensinstasjonen og nordover? 


 
 
Oddbjørn Arntsen 28.09.2016 
 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 24/10 2016 
 
Tilstede: Harald, Louise, Morten, Mona, Oddbjørn. 
Fraværende: Lisa ,Tor-Arne. 
 
 
Sak 20: Lukket Facebook-side for storvelet 
Vi tror det vil lette kommunikasjonen innen storvelet. 
 
Sak 21: Møte i Vestre Sørum storvel i kveld 
Vi diskuterte hva vi skulle ta opp. 
 
Sak 22: Status for alle vei- og byggeprosjekt i Frogner 
Kommunens svar er:  
«Sørum kommune har ikke kapasitet til å koordinere informasjon om ulike prosjekter. Vi 
arbeider imidlertid for å oppdatere hjemmesiden vår i forhold til de prosjekter vi selv 
gjennomfører, og håper dere finner informasjon om våre prosjekter der.» 
 
Sak 23: Innkommet post 


• Ingen 
 
Sak 24: Eventuelt 
 Neste styremøte blir mandag 21.11. kl. 19. 


Noen aktuelle saker: 
o Julegrantenning. 
o Storvelet og Facebook 


 Vipps er ikke mulig med bedriftskonto i Blaker Sparebank. De har en annen 
løsning. Men vi kan opprette konto i DnB. Mona sjekker litt videre. Er det 
oppstartsgebyr? 


 Søppelkassa på busskuret vest for Leira bru blir tømt, tror vi. Hvem tømmer der? 
Og hvorfor kan ikke den i Frognervegen/Frogner stasjon også bli tømt? I 
januar/februar 2015 spurte Mona Ruter om tømming. De svarte at saken var 
oversendt kommunen.   


 
 
Oddbjørn Arntsen 25.10.2016 
 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 21/11 2016 
 
Tilstede: Lisa, Louise, Morten, Mona, Oddbjørn. 
Fraværende: Harald, Tor-Arne. 
 
 
Sak 25: Julegrantenning 
Arrangementet er godt planlagt av arrangementskomiteen.  
 
Sak 26: Lukket Facebook-side for storvelet  
Oddbjørn har opprettet en gruppe som heter «Vestre Sørum storvels styrer». Han 
kontakter Tore Worren om adresser til flere som bør være med (det er 11 nå). 
 
Louise har fått en kontaktperson i FAU sin Trafikkomité. 
 
Sak 27: Æresmedlemskap eller årets hederspris 
Årsmøtet ba styret jobbe med æresmedlemskap. Mona har kjøpt vase, den er til gravering 
nå. Overrekkelsen til Jan Nergaard skjer i forbindelse med tenning av julegrana. 
 
Sak 28: Kontingent 2017/Vipps 
Mona har bestilt Vipps. Det er gratis for småbeløp. Betalingen går til vår konto i Blaker 
Sparebank. 
 
Sak 29: Økonomisk støtte til løypeoppkjøring 
Frogner IL har spurt oss om økonomisk støtte til løypeoppkjøring i vinter. Velet gir 
vanligvis ikke støtter andre lokale foreninger, men gjør et unntak fordi dette kommer 
mange til gode, også de som ikke er med i noen gruppe i FIL. Vi bevilger kr. 5000.  
 
Sak 30: Registrering i Brønnøysundregistrene 
Oddbjørn prøver igjen, denne gangen med de verv som var fordelt av årsmøtet, dvs. 
ingen leder. 
 
Sak 31: Utleie av grillhytta 
Det har vært et tilfelle da barnehagen ikke gjorde jobben sin med å ta mot bestilling av 
hytta. Det var en glipp, rutinen er som før. Vi skal skrive det tydelig på FB-gruppa. 
 
Sak 32: Innkommet post 
Ingen 
 
Sak 33: Eventuelt 
 Louise sjekker om vi kan ha styremøtene i det nye kulturbygget. 
 Louise skriver til Betonmast om grusing av stien til fotballbanen. Den er farlig nå. 


(Etterpå har det kommet fram at den vanlige veien fra hallen åpner til uken.) 
 Neste styremøte blir mandag 09.01. kl. 19. 


 
 
Oddbjørn Arntsen 25.11.2016 
 








Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 9/1 2017 
 


Tilstede: Harald, Louise, Mona, Oddbjørn. 
Fraværende: Lisa, Morten, Tor-Arne. 
 
Sak 34: Registrering i Brønnøysundregistrene 
Styret kan ikke gjøre et varamedlem til leder. Harald er styremedlem og valgbar. Styret 
vedtok at Harald Grøtt er leder. Oddbjørn sender dette referatet og melder inn styret med 
Harald som leder. Dette må være i orden før vi kan få Vipps. 
 
Sak 35: Turvei fra Hexebergveien til E6 
Harald har varslet kommunen om hjulspor som bør fylles igjen før anleggsmaskinene 
forsvinner. Har ikke fått svar ennå. 
 
Sak 36: Julegrantenningen 
Det ble noen improvisasjoner, og treet var lite (det skulle flyttes etterpå). En i styret bør 
være med i arrangementskomiteen neste gang. Oddbjørn setter inn noe om antall poser i 
årshjulet. 
På grunn av bygging kan det bli vanskeligere neste år å finne et sted for treet.  
Ide: Kan vi få til ei julegate og marked når byggingen er over? 
 
Sak 37: Trafikk til Ausenfjellet industriområde 
Trafikken vil øke mye når industriområdet blir mer enn dobbelt så stort. Veiløsning er ikke 
valgt. Oddbjørn skal sette sammen noen dokumenter og publisere for Vestre Sørum 
storvels styrer. 
 
Sak 38: Trafikk ved skolen 
Louise fikk noen forslag å ta med til møte med FAUs trafikkomité.  
 
Sak 39: Sørumfestivalen 
Vi har ikke fått noen forespørsel om å gjøre noe denne gangen. 
 
Sak 40: Utleie av grillhytta 
Avtalen med Brusletta barnehage er avsluttet. Mona overtar administrasjon av nøkkel. Ny 
lås er kjøpt. Nøkkel skal være hos Mona, barnehagen og Lions. Oddbjørn oppdaterer FB. 
Det burde vært tilgang på vann ved ei grillhytte. Louise spør kommunen. 
 
Sak 41: Innkommet post 
Ingen 
 
Sak 42: Eventuelt 


 Kultursalen skal åpnes til skolestart. Da vil det være ansatt en huskoordinator. Vi 
kan spørre vedkommende om å ha styremøtene i det nye kulturbygget. 


 Valgkomiteen mangler et medlem, lederen. Alle ser etter kandidater til neste 
styremøte. 


 Neste styremøte blir mandag 06.02. kl. 19 hos Oddbjørn i Frognervegen 32. 
Saker:  
Årsmøte og valgkomité. Innkalling og årsberetning 
Søke om støtte fra banken. 


 
Oddbjørn Arntsen 22.01.2017 
  







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 6/2 2017 
 


Tilstede: Harald, Louise, Mona, Morten, Oddbjørn. 
Fraværende: Lisa, Tor-Arne. 
 
Sak 44: Årsmøte  
Valgkomitéen mangler et medlem, lederen.  
Mona, Harald og Louise spør hver sin kandidat, i den rekkefølgen. 
Innkalling og årsberetning. Vi legger det i alle postkasser i år. Louise og Kjersti forsøker å 
lage en folder, forbedret fra i fjor.  
Betaling til Vipps skal bli mulig, andre betalinger venter vi med. 
 
Årsmøtet blir 26.4. kl. 19. Harald bestiller kafeen i Grendehuset. Kaffe og kringle ordner 
Mona. 
Oddbjørn lager utkast til årsberetning. 
Innkalling mm deles ut 3.4. Innkomne saker ønskes også til 3.4. 
 
Sak 45: Søke om støtte fra banken 
Harald spør banken. 
 
Sak 46: Søke om støtte fra kommunen 
Oddbjørn gjør det omtrent som i fjor. 
 
Sak 47: Grillhytta 
Nøkkel og lås er skiftet igjen. OK nå. 
Bjørn R skal foreslå noen retningslinjer for utlån. 
Disse 5 skal ha nøkkel: Brusletta barnehage, Lions (Tron Svenke), Mona, Louise, skolen 
(Odd Sørensen). 
Harald spør Tron om kjøp av en grill til utendørs bruk. 
 
Det burde vært tilgang på vann ved ei grillhytte. Louise har spurt i kommunen. 
Kommunen anbefalte mobil løsning med pumpe fra elva og strømaggregat. Harald 
forhører seg litt i lokalmiljøet.  
 
Sak 48: Innkommet post 
Ikke noe 
 
Sak 49: Eventuelt 


 Registreringen i Brønnøysundregistrene er godkjent. 
 Betonmast har hengt opp bannere i våre flaggstenger. Sier de har fått tillatelse, 


men ingen i styret har gitt det. Mona følger opp med krav om leie. 
 Neste styremøte blir mandag 06.03. kl. 19 hos Mona Frognervegen 21 h0204. 


Sak: Årsmøte 
 Det blir også styremøte 3.4.  


 
  
 


 
 
Oddbjørn Arntsen 06.02.2017 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 6/3 2017 
 


Tilstede: Harald (delvis), Lisa, Louise, Mona, Oddbjørn. 
Fraværende: Morten, Tor-Arne. 
 
Sak 50: Årsmøte  
Ingen saker har kommet inn, fristen er i dag. 
 
Valgkomitéen mangler fortsatt leder. De som er spurt har avslått. Louise fortsetter med 
FAU-medlemmer. De to som er i komiteen får en påminnelse om det.  
 
Harald leder årsmøtet. 
 
Louise har lagd utkast til en brosjyre. Brosjyre med innkalling bør være klar 30.3. Roder 
for utdelingen avtales på e-post. 
 
Sak 51: Møte i storvelet 
Det blir 19.4. sammen med FAU. Louise spør Tore om å lede møtet. 
 
Sak 52: Regnskap og revisjon 
Regnskapet er klart for revisjon.  
Styret vil opprette to nye kontoer i regnskapet for 2017,  


• grillhytta  


• gaver og tilskudd 
 
Sak 53: Innkommet post 
Navneforslag for svømmehallen. Frist 6.4. 
 
Sak 54: Eventuelt 
 Lisa forfatter en e-post til Betonmast om flaggstengene. 
 Neste styremøte blir mandag 03.04. kl. 19 hos Lisa i Løkka 22. 


Saker:  
-Årsmøte 
-Flagg og vimpler 
-Storvelmøte 19.4. 


 
 


 
Oddbjørn Arntsen 06.03.2017 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 3/4 2017 
 


Tilstede: Lisa, Louise, Mona, Oddbjørn. 
Fraværende: Harald, Morten, Tor-Arne. 
 
Sak 54: Årsmøte  
Styret møtes kl. 18:00. 
Harald har nøkkel, håper vi. 
Valgkomiteen er på valg. Og den mangler leder nå.  
 
Sak 55: Eierskap til to parseller ved Løkka/Brusletta 
Louise har fått en telefon fra Geodata i Sørum kommune v/ Helander. Han fortalte at Ola 
Brændjord hadde blitt oppmerksom på at han sto som eier på noen parseller i Frogner 
sentrum, og at det var greit å ordne med den formelle overføringen til Frogner Vel (som 
har rettigheten). Det gjelder parseller med gårds- og bruksnummer: 73/187 (innerst, i 
krysset Løkka/Brusletta) og 73/188 (ved siden av Løkka 6). 
Det er lekeplasser. Ikke ved barnehagen. De brukes ikke mye nå. Naboene holder det 
ved like med grasklipping. De tar også ansvar for lekeapparater og sikkerhet. 
Vedtak: Vi kan overta eierskapet. Louise svarer kommunen. 
 
Sak 56: Flagg og vimpler 
Avtale er i orden med Betonmast. Vi setter ikke opp vimplene nå pga. all bygging og rot i 
området. 
Mona heiser flaggene den 17.5. Louise og Lisa tar dem ned. 
 
Sak 57: Møte i storvelet 19.4. 
Tore Worren skal lede møtet. Noen fra FAU på Vesterskaun kommer. Louise og Oddbjørn 
kommer, og det er plass til flere. 
 
Sak 58: Foreningsundersøkelsen 
Vi avstår fra denne, men Louise sjekker litt om støttesystemer for foreningsarbeid, 
regnskap ol. til neste møte. 
 
Sak 59: Reguleringsplan Ausenfjellet 
Vi bør se på trafikkavvikling og -sikkerhet. Innspill vil komme på storvelmøtet. Deretter 
kan vi svare på høringen. Fristen er 12.5. 
 
Sak 60: Innkommet post 
Vi har fått 5000 kr fra Blaker sparebank. 
 
Sak 61: Eventuelt 
 Ruskenaksjon 11.5.Kan Harald kjøre og organisere som i fjor? Har vi plaket fra i 


fjor, Oddbjørn? 
 Historielaget ønsker mer aktivitet vest i kommunen. Samarbeid med skolen, Lions, 


velet m fl. Kan vinkles mot skoleelever, de har valgfag om lokalhistorie. Sørum 
bibliotek har lenke til historiske bilder. 


 Grill. Harald og Oddbjørn sjekker markedet. 
 Brosjyrer. Rødblokka får vanlige brosjyrer. 
 Rusken settes inn i årshjulet. 
 Neste styremøte blir torsdag 4.5. kl. 19 hos Louise i Frogneraléen 19 hvis ikke 


Grendehuset er tilgengelig. 
Saker: Sankthansfeiring. Berit Børke innkalles fra arrangementskomiteen. 


 
Oddbjørn Arntsen 03.04.2017 







Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 4/5 2017 
 


Tilstede: Harald, Lisa, Louise, Mona, Oddbjørn. 
Fraværende: Morten, Tor-Arne. 
 
 
Sak 1/2016-2017: Ruskenaksjon 11.5. kl. 17:30 til 19 eller 19:30 
Vi har fått et skriv fra kommunen. Deres tidsplan passer ikke helt med vår, så vi må hente 
og levere sekker på Bøler. 
 
Skolen rydder kun skolens område. 
 
Louise har lagd plakat.  
 
Harald kommer med bil og tilhenger.  
 
Etter ryddingen går vi på lønsjen.   
 
Sak 2: Sankthansfeiring 
Festen begynner kl. 18. 
Louise har sendt e-post til medlemmene av arrangementskomiteen.  
 
Harald har vært på befaring med kommunen på festplassen ved grillhytta. Det kommer 
vann før sankthans, og kommunen tar hele eller deler av regninga. 
 
Vi bruker de to grillene som står der.  
 
Søke om tillatelse til bål - Harald 
 
Slått - Harald 
 
Sak 3: Flagg og vimpler 
Vi har fått nye vimpler i dag. 
 
17.5. Mona heiser flaggene og Louise og Lisa tar dem ned. 
25.5. konfirmasjon. Louise heiser og Oddbjørn firer flaggene. 
28.5. konfirmasjon. Mona heiser og firer flaggene. 
 
Sak 4: Eventuelt 
 Lindeberg vel er ikke interessert i sammenslåing med Frogner. 
 Blomster har kommet på plass i Frognerkrysset. 
 Lisa spør et par om å være vara til styret. 
 Neste styremøte kan holdes 7.6. hvis det er nødvendig. Vi forsøker å løse mye på 


e-post. 
 


 
Oddbjørn Arntsen 04.05.2017 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 4/9 2017 
 


Tilstede: Harald, Louise, Mona, Oddbjørn. 
Fraværende: Lisa, Morten, Tor-Arne. 
 
 
Sak 5/2016-2017: Høring av planprogram – kommuneplanens arealdel og 
kommunedelplan for Frogner 
Kommunen har varslet at det blir et møte i august/september. Når? Vi bør samarbeide 
innen storvelet om en uttalelse. Husk svarfristen 29.9. 
 
Sak 6: Æresmedlemskap 
Et forslag til person ble vedtatt. Det holdes hemmelig fram til utdelingen. Mona sjekker 
muligheten for gravering som sist. Kanskje skal det være et kort eller diplom med også. 
 
Sak 7: Julegrantenning 
Kan Solveig samle komiteen til neste styremøte?  
Utenfor den nye kultursalen er det strøm til lys. Kan vi bruke plassen? 
 
Sak 8: Innkommet post 
Kun reklame. 
 
Sak 9: Eventuelt 
 Medlemsstatus.  Vi har 90 nå, det er færre enn i fjor. Snegleaksjon kan brukes til 


verving. 
 Julegate. Vi bør ha et gjennomtenkt prosjekt før vi søker om midler.  
 Flaggstenger. To stenger er borte pga endrede innkjøringer til skolen. Mona er i 


dialog med ØIE om plassering mellom bensinstasjonen og fortauet. Kommunen 
har saken nå. 


  Valgkomite. Vi spør Bjørn Rønsen om forslag. 
  Snegleaksjon til våren kan legges til vårdugnaden. Gjøres i samarbeid med andre 


velforeninger og kommunen.  
 Trafikksituasjon. Frogneraleen har for lav fartshump. Ved skolen er fotgjengerfeltet 


flytt veldig nær frognerkrysset. FAU-komiteens møte med veivesenet er utsatt, men 
vi avventer det møtet. 


 Hva jobber vi for framover? Vi kan ha en spørreundersøkelse på Fb om hva vi skal 
engasjere oss i. En stor fest når sentrumsbyggingen er over ble foreslått. 


 Neste styremøte blir mandag 09.10.  
 


 
Oddbjørn Arntsen 04.09.2017 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 9/10 2017 
 


Tilstede: Harald, Lisa, Louise, Mona, Oddbjørn. Solveig Strøm var med på sak 11. 
Fraværende: Morten, Tor-Arne. 
 
 
Sak 10/2016-2017: Annonse eller oppføring i arrangementskalender hos Opplev 
Sørum AS. 
Vi avstår fra dette, kan selv lage en trykksak som illustrerer årsberetningen. 
 
Sak 11: Julegrantenning 
Juletrekomitéen skal ha sendt noe til styret. Harald sjekker det. 
Musikken må samkjøres med korpset.  
Louise spør Kiwi Frogner om godter. Se ellers årshjulet på Frognervel.no.  
Sang: Solveig Romsaas sang i fjor.  
Sanger: Ca. 4 sanger trengs. Vi kan legge tekstene på Facebook i stedet for å kopiere på 
papir. 
Lyd: Vi spør Erik Vea om skolen har noe. 
Nisser: Harald og Oddbjørn. Vi har flere kostymer. Mona har striesekker. 
Konferansier: Louise (og Solveig?) 
Lysdekorasjon: Kan Tron Svenke lage noe? 
Plakater: bør på nett tidlig i november, noe seinere på oppslagstavler. 
Posepakking 29.11. kl. 19. Vi spør om å bruke gamleskolen, da kan posene stå der til 
søndagen. 
 
Sak 12: Varsel om oppstart og offentlig ettersyn – forslag til planprogram for 
kommunedelplan for klima og energi sendt fra Sørum Kommune 
Vi tar dette på e-post innen fristen 30.10. 
 
Sak 13: Innkommet post 
Kun reklame.  
 
Uadressert post og reklame kan kastes uten styrebehandling. 
 
Sak 14: Eventuelt 
 Status for brubyggingen. Vi vet ikke når det starter. 
 Vimplene kan henge en måned til. De manglende flaggstengene vet vi ikke noe 


mere om. 
 Kultursenteret skal åpnes 19.10. Vi (Louise) kjøper en blomst til anledningen. 
 Neste styremøte blir mandag 06.11. kl. 19.  


 
 
Oddbjørn Arntsen 11.10.2017 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 6/11 2017 
 


Tilstede: Lisa, Louise, Mona, Oddbjørn. 
Fraværende: Harald, Morten, Tor-Arne. 
 
 
Sak 15: Julegrantenning 
Julegrankomiteen har takket for seg. Styret har tilbud om flere trær. Jan N m. fl. kan frakte 
det til skolen.  
 
Taler og konferanser er avtalt. Forsanger kommer snart. Vi deler ikke ut tekster i år. 
Vasen er levert til gravering. 
Det er i orden at nissene kan komme ut fra gamleskolen.  
Kultorskolen sørger for lydanlegg. 
29.11. pakker vi poser ved idrettshallen. 
 
Vi lager en beskrivelse av arrangementet så vi og samarbeidspartnerne har det til neste 
år. 
 
Sak 16: Valgkomite 
Valgkomiteen er fortsatt tom. Bjørn er utfordret til å finne noen. Louise lager en brosjyre 
med tekst som alle bidrar til, for å verve noen til komiteen. 
 
Sak 17: Kandidater til verv i Frogner Grendehus 
Vi har ingen å avse. 
 
Sak 18: Innkommet post 
Blaker sparebank trenger at vi fyller ut et skjema. Mona tar det. 
 
Sak 19: Eventuelt 
 Mona mangler regning på blomster. Den kommer i dag. 
 Neste styremøte blir mandag 07.12. kl. 19 på lønsjen. Lisa bestiller bord.  


Saker: Valgkomite, dato for årsmøte. 
 


 
Oddbjørn Arntsen 07.11.2017 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 7/12 2017 
 


Tilstede: Harald, Lisa, Louise, Mona, Oddbjørn. Solveig Strøm under sak 20. 
Fraværende: Morten, Tor-Arne. 
 
 
Sak 20: Oppsummering av julegrantenning og utarbeiding av huskeliste til neste år 
Noen var lite fornøyd med lyden. Den var for svak i begynnelsen. Høyttalerne kan kanskje 
plasseres bedre. 
 
Litt lite folk var det. En fotballkamp kan ha hatt innvirkning. Vardefjellet hadde et 
arrangement omtrent samtidig. Vi må koordinere med andre julegrantenninger/ 
velforeninger neste år (sjekke med Storvelet). 
 
Treet, lys og islykter var fine. 
 
Poser: det ble lagd nesten 200, 45 ble til overs. 
Kiwi Frogner, Fjellbo og Lørenfallet sponset noe. Og vi fikk rabatt hos Europris Kløfta. 
 
Strømtilførsel var veldig krunglete, det bør planlegges enklere neste år. 
 
Olaug var svært glad for æresmedlemskapet. 
 
 
Sak 21: Kommunens budsjett 2018  
Biblioteket ser ut til å fortsette som folkebibliotek.  
 
 
Sak 22: Valgkomite 
Intet nytt, men vi har noen ideer til julegrankomiteen. 
 
 
Sak 23: Årsmøte 2018 
Dato for årsmøte blir 18.04.2018. 
 
 
Sak 24: Innkommet post 
Kun reklame. 
 
  
Sak 25: Eventuelt 
 Mona har tatt ned vimplene. 
 Louise har invitert et firma til befaring for å se på muligheter for 


julebelysning/julegate. 
 Neste styremøte blir onsdag 24. januar. Mona spør Rune i idrettslaget om vi kan 


komme tilbake til rommet vårt i Grendehuset. 
 
 


 
Oddbjørn Arntsen 07.12.2017 








Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 17/1 2012 
 
Tilstede: An-Magritt, Bjørn R, Bjørn S, Harald, Oddbjørn og Willy. 
 
 
1. Manglende funksjoner i velet 
Tam har trekt seg fra valgkomiteen. Det mangler dermed hele komiteen, 3 personer.  
-> Bjørn R, Harald og Oddbjørn finner en kandidat hver. 
 
2. Innkommen post 
Søknad fra Rabalder barneteater om støtte til innkjøp av myggmikrofoner. Vi gir 3000 kr.  
 
3. Høring reguleringsplan for Frogner stasjon, revidert alternativ B 
Svarfristen er 17.2. 
 
4. Togruter 
Det finnes en tverrpolitisk gruppe på Facebook.  
Vi har 2-3 «eksperter» å spørre om hva som er mulig av togkombinasjoner, ruter  og stopp. Mulig 
møtedag er 24.1.  An-Magritt kontakter Tove Steen om hvordan vi går videre.  
 
5. Storvelet 
Bør ha to møter vår og to høst. Våre representanter er Willy, An-Magritt og Oddbjørn (sekretær). 
 
6. Utvikling av Frogner 
Bjørn og Bjørn forsøker å få opp ideer og vyer. 
 
7. Årsmøte 
Torsdag 19. april. Innkalling sendes ut ca 20.3. 
 
8. Eventuelt 


• Blaker sparebank har midler å dele ut. Søknadsfrist i morgen.  An-Magritt skriver 
søknad. 


 
Neste styremøte blir 9.2. 
 
 
Oddbjørn Arntsen 17.01.2012 







Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 9/2 2012 
 
Tilstede: An-Magritt, Bjørn R, Bjørn S, Harald, Oddbjørn og Willy. 
 
1. Forrige styremøte 


1. Manglende funksjoner i velet. 
Liv Agnete Espe går inn i valgkomiteen. Det mangler dermed 2 personer. Bjørn R spør 
Ingunn. 


2. Rabalder barneteater har fått sin støtte. 
3. Egen sak i dag. 
4. Egen sak i dag. 
5. Storvelet bør få eget brevoppsett der alle foreningene er listet i topp- eller bunnteksten. 
6. Egen sak i dag. 
7. Egen sak i dag. 
8. Blaker Sparebank støtter bare de som har konto der. An-Magritt har sendt en søknad til 


kommunen om støtte. 
 
2. Innkommen post 
 E-post fra kommunen om Jernbaneverkets informasjonsmøte om Frogner stasjon 29.2. Se neste 
sak. 
 
3. Høring reguleringsplan for Frogner stasjon, revidert alternativ B 
Svarfristen er 17.2. Tore Worren har skrevet et forslag for storvelet. Vi støtter det. Storvelet bør få 
eget brevoppsett der alle foreningene er listet i topp- eller bunnteksten. 
Vi ønsker å få med Tove Sten og Sverre Myrli på møtet. Willy spør dem. Togruter er også et tema 
å ta opp med dem. 
 
4. Togruter 
 «Ekspertene» våre sier det ikke er praktisk mulig å få Kongsbergtoget til å stoppe på Kløfta. Det er 
et kapasitetsproblem. Dobbeltspor er eneste løsning. Vi vil arbeide for det.  
 
Buss mot Gardermoen kan være en erstatning. «Romeriksringen» kan fortsatt være aktuell. An-
Magritt spør sin ekspert om det.  
 
5. Folkemøte i velets regi 
Vi dropper å ha eget møte i vår når det blir to andre åpne møter i vinter. 
 
6. Utvikling av Frogner 
Bjørn og Bjørn forsøker å få opp ideer og vyer. Bjørn R vil ta et møte med Ivar Egeberg. De 
forsøker også å få til en studentoppgave om utvikling av Frogner og eventuelt Lindeberg. 
 
7. Årsmøte 
Torsdag 19. april. Innkalling sendes ut ca 20.3. Bjørn S lager 600 uadresserte blanketter i tillegg til 
de med adresse. Han trenger noe info fra Willy. Vi trenger ikke sende til Vardefjellet, de har egen 
forening. Harald bestiller kafeen til kl 19. 
 
8. Eventuelt 


• Bjørn R har fått tak i kommunens befolkningsprognoser. De virker noe forsiktige for 
vestbygdas del. Vi tror det vil bli betydelig press på kolektivtransporten pga 
befolkningsvekst og økte bomavgifter på biltrafikk. 


Neste styremøte blir 5.3 kl 19.00. 
 
Oddbjørn Arntsen 09.02.2012 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 5/3 2012 
 
Tilstede: An-Magritt, Bjørn R, Bjørn S, Harald, Oddbjørn og Willy. 
 
1. Forrige styremøtereferat 


1. OK 
2. OK 
3. OK 
4. Buss til Gardermoen er en løsning vi kan leve med. 
5. OK 
6. Utvikling av Frogner. Det har vært et møte med Ivar Egeberg. Arkitekthøgskolen i Oslo er 


kontaktet. En studentoppgave er aktuell fra ca august.  
Berg er i gang med nye planer i Frogner. 


7. Årsmøte, se egen sak. 
 
2. Innkommen post 
 Brev fra Rambøll om utvidelse av Frogner kirkegård inkludert parkering. Vi går mot alternativ B 
fordi området brukes mye til aking og skilek.  
-> Oddbjørn skriver høringssvar. 
 
3. Årsmøtet 
 flyttes til onsdag 18.4.  
An-Magritt flytter i vår. Hun går ut av styret og Storvelet. Harald overtar i Storvelet. 
Styret vil fungere som valgkomite fram til årsmøtet, da alle i komiteen har trekt seg.  
 
4. Søknad om kulturmidler 
-> Oddbjørn skriver søknad innen fristen 1.4 . Regnskapet for 2011 legges ved. Det er revidert.  
 
5. Orden i sentrum 
Det må skje noe snart, før området forslummes. 
 
6. Saker til Storvelet 


1) Folkemøte 22. mars 
2) oppsummering fra JBVs infomøte på Frogner 29/2 
3) Frogner anno 2040 
4) Eventuelt  
 


7. Eventuelt 
• Vimplene skal opp når sommertida begynner. 


 
Neste styremøte blir 16.4 kl 19.00. 
 
Oddbjørn Arntsen 06.03.2012 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 16/4 2012 
 
Tilstede:  Bjørn R, Bjørn S, Harald, Oddbjørn og Willy. 
 
1. Forrige styremøtereferat 


1. OK 
2. Utvidelse av Frogner kirkegård inkludert parkering. Oddbjørn har sendt høringssvar. 
3. Årsmøte, se egen sak. 
4. Søknad om kulturmidler. Oddbjørn sendte søknad innen fristen 1.4. 
5. Orden i sentrum. Kommunen har tatt et ansvar. Vi ser ann til ca 10. mai om det blir plantet 


noe. Vi bør mase på opprydding rundt senteret (til Berg). 
 
2. Innkommen post 
 Ingen 
 
3. Årsmøtet  onsdag 18.4.  
Det er ingen innkomne saker.  
Forslag til nye styremedlemmer er Liv Agnethe Espe og Kjetil Teigen. Et varamedlem mangler. 
Bjørn S kan være vara inntil han flytter. 
-> Bjørn S skaffer bevertning til møtet. Styret møter opp kl. 18.30. 
 
4.  Kontingent.  
Det har kommet inn ca 21 500 kr hittil. Av 600 uadresserte giroer ble det ca 200 til overs.  
 
5. Web-side. 
Harald ber Treje Jacobsen lage et forslag til neste styremøte (hvis det ikke er gjort allerede).  
 
6. Møte om Esval massedeponi 
Oddbjørn møter for FV 3.5. 
 
7. Flyfoto av Frogner 
er bestilt for kr. 250 + ramme. Vi gir det til den nye kafeen i senteret.  
 
8. Ansvarsforsikring 
Vi tegner en ansvarsforsikring for ca 500 kr, i tilfeller foreningen skulle pådra seg ansvar i noen av 
våre aktiviteter. Harald ordner det. 
 
9. Vimpler 
De blekner. Holder denne sommeren, men vi må budsjettere med nye neste år. Koster ca 80 kr pr 
stk. 
 
10. Skadd flaggstang 
Ei stang ved Frognerkrysset er bøyd. Vi mener det har skjedd under snøbrøyting.  
-> Oddbjørn sender erstatningskrav på 3000 kr til kommunen som ansvarlig for snørydding. Det er 
hva vi betalte for stanga for mange år siden. Den kan muligens rettes opp på et verksted, men det 
koster også endel. 
 
Neste styremøte blir i mai. 
 
 
Oddbjørn Arntsen 16.04.2012 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 7/5 2012 
 
Tilstede:  Bjørn R, Bjørn S, Harald, Kjetil, Liv Agnethe, Oddbjørn og Willy. 
 
1. Forrige styremøtereferat 


1. 5. Orden i sentrum. Intet nytt fra kommunen eller Jane Bråten. Hvis ikke noe har skjedd 
innen 14.4 vil vi plante blomster den kvelden. 


2. OK. 
3. Årsmøtet. En har trekt seg fra arrangementskomitéen. Han var ikke spurt før valget. Styret 


eller valgkomiteen bør finne et nytt medlem til komitéen. 
4. OK. 
5. Web-side. Harald ber Terje Jacobsen lage et forslag 
6. Esval. Harald og Oddbjørn var på møtet, og fortalte fra det. Harald skriver en uttalelse 


innen 19.6 som Willy kan sende til kommunen/MU. 
7. Flyfoto har ikke kommet. 
8. Ansvarsforsikringen er tegnet. 
9. Den skadde flaggstanga er borte! Ingen i styret har tatt den.   


 
2. Innkommen post 
 Brev fra kommunen om plukking av søppel langs veier og gater. Utlevering av sekker har allerede 
vært, på dagtid på Sørumsand. 
 
3. Konstituering av styret.  
Nestleder ble Harald, kasserer Kjetil og sekretær Oddbjørn. Dette skal rapporteres til Brreg.  
Bjørn S fortsetter utover høsten til han flytter. Deretter bør vi få inn en ny vara. 
Styret bør finne en person til til valgkomiteen. 
 
Valg av representanter til Vestre Sørum storvel: Willy og Oddbjørn. 
 
Ingen i styret har sett statuttene. Willy skal lete i arkivet. 
 
4.  Grillhytta.  
Bjørn R kontakter de tre barnehagene for en evaluering av ordningen de har hatt (600 kr pr år). 
 
5. Eventuelt. 
− Planavdelingen i kommunen vil presentere planer for et sentrum ved den nye stasjonen under 
miniturneringa i juni. Velet synes det er en underlig anledning. Vi vet vi ikke noe forslaget. 
 
 
Neste styremøte blir sommeravslutning med tillitsvalgte i grillhytta mandag 11. juni kl. 19.  
-> Liv Agnethe står for mat, drikke og dekketøy.  
-> Oddbjørn innkaller pr e-post. 
 
 
Oddbjørn Arntsen 07.05.2012 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 3/9 2012 
 
Tilstede:  Bjørn R, Bjørn S, Harald, Kjetil, Liv Agnethe, Oddbjørn og Willy. 
 
1. De to foregående styremøtereferat 


1. Orden i sentrum. Harald skriver e-post til Jane Bråten om avklipt gras som ligger i 
gangveier og sluk.  


2. OK. 
3. Liv Agnethe spør en om å bli med i arrangementskomitéen, alternativt vara til styret.  
4. OK. 
5. Web-side. Harald ber Terje Jacobsen lage et forslag til neste styremøte. Pris inntil 2000 kr. 
6. Esval. Uttalelse er sendt til kommunen. 
7. Flyfoto har kommet. Harald besørger ramme. 
8. OK. 
9. Den skadde flaggstanga har kommet opp igjen. 


 
2. Innkommen post 
 Sørumfestivalen har idemøte 4.9. Bjørn R og Harald går. 
 
3. Konstituering av styret.  
Brreg er nå oppdatert. Vi må gjøre dette hvert år etter årsmøtet. 
 
4.  Grillhytta.  
Bjørn R skal kontakte de tre barnehagene og SFO for en evaluering av ordningen de har hatt (600 
kr pr år) før høstferien. Kjetil kan sende faktura (papirgiro) for foregående skoleår til alle fire hver 
for seg. 
Vi har fått bruke et skur i nærheten av hytta som lager. 
 
5. Henvendelser til kommunen. 
Oddbjørn skriver til Mitt nabolag om 


 Bordgjerde langs gangvegen, nedenfor Frognervegen 16 (Hattrem) 
 Manglende asfalt på gangvei og fortau utenfor Frognervegen 8 
 Asfalthaug utenfor fortau i Stasjonsveien 
 Dårlig asfalt på gangveien mellom skolene 


 
Willy skriver e-post om 


 Jernbaneundergangen 
 Søppeldunker og hundemøkkdunker. Vi ønsker større søppeldunker, og at ROAF tømmer 


dem alle. 
 
6. Henvendelser til fylkeskommunen eller vegvesenet 


 Hull i veien inn på Leira bru (Trondheimsvegen, Fv 260), vestsiden mot sør 
 To døde trær i Trondheimsvegen, Fv 260, ved legekontoret.  


 
7. Henvendelser til ØIE eiendom 


 Dødt trevirke i Duevegen ved innkjøring til senteret 
 Etterspørre digitale dokumenter om sentrumsbebyggelse som ble presentert i juni. 


 
8. Vimpler 
Vedtak: Bjørn R kjøper nye til bruk neste år. 
 
9. Kulturmidler 
Er det en søknadsfrist til kommunen nå i høst? Oddbjørn sjekker. 







 
10. Områdeplan Frogner 
Høringssvar er sendt. 
ØIE har nye planer for dagens sentrum som vi skulle få. 
 
11. Tynning langs Leira 
Velet har ikke utstyr til å gjøre alt dette. Vi bør inviter kommunegartneren og den nye 
skogmesteren til et møte eller befaring. 
 
12. Eventuelt. 
Kommende styremøter kl 19.30:  1.10.  5.11.  26.11.  7.1. 
 
 
Oddbjørn Arntsen 01.10.2012 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 1/10 2012 
 
Tilstede:  Bjørn R, Bjørn S, Harald, Kjetil, Liv Agnethe, Oddbjørn og Willy. 
 
1. Referat fra forrige styremøte 
Godkjent. Et spørsmålstegn fjernes. 
 
2. Innkommen post 
 E-post fra kommunen med spørreundersøkelse. Besvares ikke. 
 
3. Oppfølging av tidligere saker 
 Orden i sentrum. Vi tar et møte med kommunegartneren i høst. Se sak 4. → Harald  
 En person en spurt om å bli med i arrangementskomitéen, alternativt vara til styret. 


Venter på svar.  → Liv Agnethe 
 Web-side. Intet nytt. Harald ber Terje Jacobsen komme på neste styremøte. → Harald 
 Flyfoto er levert til innramming. → Harald 
 Tynning langs Leira. Tron Svenke kan være en mann å sette på saken. 
 
4.  Grillhytta.  
Lions har avsatt 20 000 kr til opprusting av området rundt. Vi bør følge med og holde området 
ryddig. 
 
4. Saker å ta opp med kommunen. 


 Orden i sentrum 
 Søppeldunker og hundemøkkdunker. Vi ønsker større søppeldunker, og at ROAF tømmer 


dem alle. 
 Tynning langs Leira. 
 Dårlig asfalt på gangveien mellom skolene. 
 To døde trær i Trondheimsvegen, Fv 260, ved legekontoret. 


 
5. Saker til Storvelet → Oddbjørn og Willy 
Vi tak kontakt med lederen for å få aktivitet i storvelet. 


 Jernbaneundergangen 
 Infrastruktut i sentrum. Veier, trafikk og sikkerhet. 
 Pendelbuss til Frogner stasjon. 
 Hvilke forretninger skal være i entrum? 


 
6. Henvendelser til ØIE eiendom → Willy 


 Dødt trevirke i Duevegen ved innkjøring til senteret 
 Etterspørre digitale dokumenter om sentrumsbebyggelse som ble presentert i juni. 
 Søppeldunker hos Langepål flyter over med matavfall. 


 
7. Sørumfestivalen 
Vi er forberedt på å bidra til gjennomføringen. Det kan bli ”lysløype” med isfakler langs veien. 
 
8. Eventuelt. 
 Turveien fra Tangen til E6 er klinete. Ønske om grus i midten. I fjellet er barken for tykk og 


våt. Spør Carl Gauterud. → Oddbjørn 
 Lavvo i Reveskogen blir stadig ødelagt av ramp. Spør lensmannen hva som kan gjøres. 


  → Harald 
 Willy har noen esker med velsaker som han vil bli kvitt. Vi har ikke noe egnet lager. Vurderer 


å scanne de mest aktuelle dokumentene. 
 







Saker til neste styremøter 5.11.  
 Tenning av juletre 2.12. Arrangementskomiteen innkalles kl 19.30. →  
 Hva kan vi bidra med i Sørumfestivalen? 
 Web-sider.  Terje Jacobsen innkalles kl 20.30. → Bjørn R. 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 01.10.2012 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 5/11 2012 
 
Tilstede:  Bjørn R,  Harald, Kjetil, Liv Agnethe, Oddbjørn og Willy. 
Fraværende: Mona 
 
1. Referat fra forrige styremøte 
Godkjent.  
 
2. Innkommen post 
 Ingen. 
 
3. Oppfølging av tidligere saker 
 Orden i sentrum. Harald refererte fra møte med kommunegartneren. Se eget referat. 
 Vi har fått en ny person i arrangementskomitéen og en vara til styret. Velkommen! 
 Web-side. Intet nytt. Harald ber Terje Jacobsen komme på neste styremøte. → Harald 
 Flyfoto er levert til innramming. → Harald 
 Tynning langs Leira. Tron Svenke er positiv til en dugnad.  
 
4.  Grillhytta.  
Opprustingen av området rundt begynner til våren.  
 
5. Saker å ta opp med kommunen. 


 Orden i sentrum 
 Søppeldunker og hundemøkkdunker. Vi ønsker større søppeldunker, og at ROAF tømmer 


dem alle. 
 Tynning langs Leira. 
 Dårlig asfalt på gangveien mellom skolene. Fundamentet er for dårlig. 


 
 
6. Saker til Storvelet        
 Vi tak kontakt med lederen for å få aktivitet i storvelet. → Oddbjørn og Willy 


 Jernbaneundergangen 
 Infrastruktut i sentrum. Veier, trafikk og sikkerhet. 
 Pendelbuss til Frogner stasjon. Vi har foreslått det til kommunen. 
 Hvilke forretninger skal være i entrum? 


 
7. Henvendelser til ØIE eiendom → Willy 


 Dødt trevirke i Duevegen ved innkjøring til senteret 
 Etterspørre digitale dokumenter om sentrumsbebyggelse som ble presentert i juni. 
 Søppeldunker hos Langepål flyter over med matavfall. 
 To døde trær i Trondheimsvegen, Fv 260, ved legekontoret. 


 
8. Sørumfestivalen 
Vi er forberedt på å bidra til gjennomføringen. Men det har ikke dukket opp noen arrangement på 
Frogner.  
 
9. Turveien 
fra Tangen til E6 er klinete. Ønske om grus i midten. Vi må sjekke med kommunen om noen har 
ansvar for vedlikehold av stien.       → Oddbjørn 
 
10. Lavvoen 
i Reveskogen blir stadig ødelagt av ramp. Engen på lensmannskontoret sier et er mulig å bruke 
viltkamera. Men det er neppe vår oppgave å leke politi. 







 
11. Folkemøte neste ettersommer 
Vi planleger et møte før valget. Inviter ordfører og rådmann til et møte i vinter. 
 
12. Eventuelt. 
 Skolene. Kommunen har vedtatt å slå sammen Frogner og Melvold til 1-10-skole, ca 2016. 


Høsten 2012 kommer det pavilljonger på ca 500 kvm. En barnehage skal også inn der, i 
påvente av en ny barnehage på Vardefjellet, ca 2015. 


- Hva med trafikksikkerheten? 
 Stasjonen. Det skal bli videoovervåking av P-plassen. 
 Arrangementskomiteen. Bør styret vite mer om hva som skjer der? En kontaktperson til styret? 
 
Neste møte 26.11.12 
Bestill et større og varmere møterom  → Bjørn 
Send innkalling denne uka → Oddbjørn 
 
Saker til storvelet kl 18.20-19.30: 
 Skole og barnehage 
 Julegrantenning 
 Saker i punkt 6 i referatet. 
Påmelding  → Oddbjørn 
pga gløgg →Liv Agnethe 
 
Saker til styremøte kl 19.30:  
 Tenning av juletre 2.12. Jill-Connie bør inviteres. 
 Web-sider.  Terje Jacobsen innkalles kl 20.30. → Bjørn 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 06.11.2012 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 26/11 2012 
 
Tilstede:  Bjørn R,  Harald, Kjetil, Liv Agnethe, Mona, Oddbjørn og Willy (alle). 
 
 
1. Julegrantenning 
Blir arrangementet godt nok markedsført? Jill-Connie skal ha en plan.  
Seilet vårt bør opp utenfor senteret.        → Bjørn  
Styremedlemmene møter opp kl. 13 på skolen.     → Alle 
Harald vil overrekke flyfotoet (det er innrammer) til Kari-Anne og kafeen → Harald 
 
 
2. Web-sider 
Terje Jacobsen presenterte et utkast til utforming. Han skal få innloggingsinfo til vår plass i web-
hotellet og legge inn første versjon av web-sidene.  
Oddbjørn blir web-redaktør og Liv Agnethe tar seg av Facebook. 
 
 
3. Eventuelt. 
Harald har hatt en skuffende samtale med kommunegartnerer. Det blir bare to urner og en 
midtrabatt med blomster samt en dispenser for hundeposer. Resten må vi ordne selv.   
 
 
Neste styremøte er 7.1.2013 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 26.11.2012 
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Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 10/1 2013 
 
Tilstede: Bjørn, Harald, Kjetil, Liv Agnethe, Mona, Oddbjørn og Willy. 
Fraværende: ingen 
 


1. Referat fra styremøte 5.11.12 
Godkjent. 
 
2. Referat fra styremøte 26.11.12 
Liv Agnethe tar ikke ansvar for Facebook. Vi må være flere om det. Ellers OK referat. 
 
3. Innkommen post 
 Regning for leie av styrerom, kr 2000 for 2012.  
 Kopi av e-post som Harald har sendt kommunen om stasjonen. Gjelder overvåkingskamera 


på p-plassen og feilparkering. 
 
4. Oppfølging av møte i Storvelet 26.11.12. 
Det er ikke skrevet referat. De få frammøte ønsket å samarbeide mer. Vi bør informere de 
andre velene om vår web-side. Lysløypa ved Lindeberg er satt i stand igjen. 
 
5. Web-sider og Facebook. 
Oddbjørn har innloggingsinformasjon, spør Terje om hvordan komme i gang med redigering.  
Innhold kan være: møtereferat, aktuelle saker, lenker til aktuelle saker (i kommunen), 
Sørumfestivalen. 
Oddbjørn, Kjetil og Willy er redaksjon i starten.   -> Oddbjørn innkaller. 
FB er mest aktuell ifm aktiviteter. Dette får vente litt, til web-sidene er oppdatert. 
 
6. Saker fra 5.11.12. 
 
A. Orden i sentrum 


 Må ha nytt møte med kommunen i vinter 
 Plenklipping, blomster 
 Hundemøkk. Håndballgruppa i FIL skal tømme dunkene. 
 Søppel, også fra Langepål 


 
B. Turstier og friområder 


 Tynne langs Leira 
 Pilgrimsleden 
 Sti til varden 
 Samarbeide med andre foreninger. Liv Agnethe, Harald og Bjørn får til et møte snarlig. 


Orden i sentrum blir også tema på dette møtet. 
 
C. Grillhytta 
Det er 20 000 kr tilgjengelig til opprusting av området til våren, hvorav 5 000 kr fra FV. 
 
D. Sentrumsutvikling 


 Hvilke tilbud ønsker vi? Velet kan ikke styre forretningsetableringene. 
 
E. Samferdsel 


 Undergangen 
 Infrastruktur 
 Omkjøringsvei 
 Sikkerhet 


 







F. Folkemøte neste ettersommer 
Ordfører, varaordfører og rådmann inviteres til et møte for å planlegge. 
 
7. Skole 
Paviljongen skal huse ca 100 barnehagebarn og to skoleklasser.  
Er det en sak for storvelet? 
Det blir et tema på møtet med ordføreren. 
Liv Agnethe og Bjørn tar et møte med lederen av forprosjektet. 
 
8. Julegrantenningen 
Oppmøtet var for lite i forhold til alle barn som kunne vært med. Mer informasjon må til, bl. A 
på web og banner på veggen til Grendehuset.  
Valgkomiteen bør se på om det bør velges en kontaktperson mellom styret og 
arrangementskomiteen.  
 
9. Valgkomiteen 
Komiteen skal aktiveres        -> Harald 


 
10. Møteplan framover 
Styremøtene blir kl. 19-21. 
7.2. styremøte. Begynne å forberede årsmøte 
21.3. styremøte. Planlegge årsmøte. 
25.4. Årsmøte kl 19. Harald bestiller kafeen. 
 
11. Eventuelt 


• Sørumfestivalen. Bjørn og Kjetil tar en sjauejobb før og etter konsert. 
• Buss til Vardefjellet. Mona har skrevet innlegg på FB. Ordføreren skal møte Ruter på 


nyåret. 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 13.1.2013 







Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 7/2 2013 
 
Tilstede: Bjørn, Harald, Kjetil, Liv Agnethe, Mona, Oddbjørn og Willy. 
Fraværende: ingen 
 


1. Referat fra styremøte 10.01.13 
Godkjent. 
 
2. Innkommen post 
 Fra kommunen, veinavn ved Fjellvegen. Dette er ikke vårt område, vi svarer ikke.  
 Fra kommunen, reguleringsplan for Bjerke industriområde.  ikke vårt område, vi svarer 


ikke. 
  REFERAT møte i arbeidsgruppe FELLESPROSJEKT FROGNER 4. februar. 
 17. mai-komiteen inviterer til planleggingsmøte 25.2 kl 19-21 på skolen. Ønsker nytt 


opplegg og organisering. Mona møter.  
 
3. Parkering på stasjonen 
Kommunen gjør ikke noe. Jernbaneverket gjør ikke noe. 
 
4. Saker til Storvelet 
Folkemøte neste ettersommer tas opp i storvelet i kveld. Ordfører, varaordfører og rådmann 
inviteres til et møte for å planlegge.  
 
5. Web-sider og Facebook. 
Oddbjørn har ikke rukket å gjøre noe. 
 
6. Samarbeidsmøtet med lag og foreninger, jf. punkt 2 
Turstier. Skal søke Sparebankstiftelsen om midler til vedlikehold av stien til og i Vardefjellet. 
Frogner velforening får rollen å følge opp orden i sentrum. FIL skal bygge ny hall. 
Det blir nytt møte 25.2. 
 
7. Skole 
Paviljongen er trolig klar i februar 2014 der det nå er skøytebane. Det skal bli skøyteis et annet 
sted.  
 
8. Avsluttet 
 
9. Valgkomiteen 
Intet nytt. 


 
10. Møteplan framover 
7.3. styremøte, ikke 21.3. Planlegge årsmøte. 
25.4. Årsmøte kl 19. Kafeen er bestilt. 
 
11. Eventuelt 


• Skal gangbrua over Leira bygges?    ->Sak til neste styremøte. 
• Mona vil starte «tjukkasgjeng» på Frogner. 


 
 
 
Oddbjørn Arntsen 14.2.2013 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 12/3 2013 
 
Tilstede: Bjørn, Harald, Kjetil, Mona, Oddbjørn og Willy. 
Fraværende:  Liv Agnethe 
 


1. Referat fra styremøte 7.2.13 
Godkjent. 
 
2. Innkommen post 
 Fra Sørum næringsutvikling, møte 18.4. kl. 18-21. Mona går.  
 Fra kommunen, Kulturmidler 2013. Se egen sak. 
 Fra Sørum og Fet kommuner, Aktiv hverdag. Møte 3.4. Vi sender Liv Agnethe og foreslår 


Tore Worren og noen fra Lundermoen. Vårt forslag er en tur/sykkelvei mellom Lunderåsen 
og Hovinhøgda. 
-> Send dette referatet og invitasjonen til Tore. 


 Referat fra møte i  17. mai-komiteen 25.2. Mona overbragte spørsmål om velet støtter at det 
settes opp en pris som deles ut på 17. mai. Ja, det gjør vi ved  utarbeide kriterier og gi 
penger til prisen.  


 Sørum frivilligsentral har årsmøte 2.4. 
Willy sender e-post til daglig leder om hva vi mener det er behov for: besøksordning og 
utkjøring av mat. Vi kan informere om sentralen på vår web-side.FV ønsker at lederen har 
en kontordag i uka på Frogner Grendehuset har rom.  


 Fra kommunen, offentlig ettersyn av regulering Øvre Vilberg. Tas til orientering. 
 Fra kommunen, offentlig ettersyn av regulering Furulund. Tas til orientering. 
 Pilegrimsleden. Det finnes midler til ulike tiltak ifm leden. Tas til orientering. 
 
3. Parkering på stasjonen 


Kommunen gjør ikke noe. Jernbaneverket gjør ikke noe.  ->Harald purrer kommunen. 
 
4. Storvelet og folkemøte 


-> Harald og Bjørn gjør avtale med ordføreren nå om et innledende møte etter påske. Kanskje 
samme dag som styremøte (dato ikke bestemt). 
 


5. Årsmøte 
Valgkomiteen er godt i gang. 
-> Willy skriver årsberetning. 
-> Kjetil får trykket den bak på giroblankett, spør evt. Bjørn S.  
Dagsorden og kontingentpriser på forsida av giro. 
Betalingsfrist settes til 1.5.2013.  
Antallet har tidligere vært de adresserte pluss 600 i 2010. +250 var for lite i 2011. 
Vi forsøker å bruke bare uadresserte giroer denne gange for å lette utdelingen. 
-> Den 11.4 skal alle være ute i postkassene. Husk at et borettslag skal ha samlefaktura.  
-> Liv Agnethe kjøper kaffe og kringle. 
 


6. Skole 
Paviljongen er tegnet inn på skøytebanen, nærmest Trondheimsvegen. 
 
7. Kulturmidler 2013.  


Søknadsfrist er 2.4. Oddbjørn skriver søknad om 
 treningsapparater utendørs – kr 5 000 
 Frognerpris   kr   5 000 
 folkemøte    kr 15 000 
 vimpler   kr   4 000 de blir snart levert 
 skilt Velkommen til Frogner kr 5 000 







 skilt på Grendehuset ute kr 5000 
 utsmykning av sentrum, 3 gryter med blomster kr ? 
 uteområdet ved grillhytta kr 20 000 


 
 


8. Eventuelt 
• Skal vi kjøpe stolper i lysløypa? Kr 1500 pr stk. 


 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 14.3.2013 







Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 6/5 2013 
 
Tilstede: Bjørn, Harald, Liv Agnethe, Mona, Nina, Oddbjørn. 
Fraværende: Tor. 
 


1. Konstituering av styret 
Vervene ble fordelt slik: 
Nestleder: Harald   Kasserer: Nina  Sekretær: Oddbjørn 
 
Leder er den som innkaller til styremøtene. Saksliste hører med. 
 
 
2. Pris for innsats i lokalmiljøet 
Det har kommet forslag om å dele ut en pris på 17. mai. Vi kom til at det ble for liten tid til å 
gjøre noe veloverveid i år. Styret vil utarbeide kriterier for en slik pris til neste år. Mona 
orienterer 17.maikomiteen.  
 
 
3. Styremøte 5.6. i grillhytta 
-> Liv Agnethe skaffer kull, tennvæske og kake. Mat og drikke ellers tar hver og en med selv. 
 
Saker: 
 Fast møtedag? 
 Bilde av styret 
 Brønnøysundregistrene 
 Sankthansfeiring 


 
 


4. Eventuelt 
• Velet må betale det vi har lovt for utearealet ved grillhytta. Varene er levert. 


 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 6.5.2013 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 4/6 2013 
 
Tilstede: Bjørn, Harald, Liv Agnethe, Mona, Nina, Oddbjørn, Tor. 
Fraværende: ingen 
 
 
 
Sak 1/ 2013-2014 : Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
OK. 
 
Sak 2/ 2013-2014 : Møtedager 
Første tirsdag i måneden kl 19 i møterom tre på Grendehuset. Neste møte nå blir 3.9. 
 
Sak 3/ 2013-2014 : Sankthansfeiring 2013 
Søndag 23.6. kl 17. Kun en i arrangementskomiteen er hjemme den dagen. Flere fra styret stiller 
opp kl 16. 
  
Oppgaver 
Liv Agnethe: plakater, bålsøknad. 
Nina: søppelsekker, kull og tennvæske. 
Bjørn: grill. 
Harald: leker fra Jill-Connie. Spør også om vannslange. 
Is kjøpes når vi ser hvor mange barn som kommer. 
 
Sak 4/ 2013-2014: Brønnøysundregistrene 
Liv Agnethe og Nina skal i Lillestrømbanken når endringene i Brreg er i orden. Det ble det rett 
etter møtet. 
 
Sak 5/ 2013-2014: Innkommen post 
Fra Sørum kommune, vi har fått 10 000 kr til «lekeplass». 
Fra Sørum kommune, vi har fått 4 000 kr til noe annet. 
Vedtak i veinavnsak Fjellvegen. 
Invitasjon til samling om frivillighetsstrategi 14.6. Mona går. 
 
Sak 6/ 2013-2014: Eventuelt 
- Saker å følge opp på neste møte: 


 Vi og andre foreninger bør lage et årshjul for aktiviteter. 
 Stasjonsbygningen. 
 Folkemøte. Muligens eget prosjekt, men starter på neste styremøte. 
 Gjensidigestiftelsen har søknadsfrist for tilskudd 15.9. 


 
- Under miniturneringen skal kommunen vise planer for sentrum. 
 
- Oddbjørn melder fra til kommunen at vi har web-sider. 
 
- Sikkerhet. Liv Agnethe spør Statens veivesen om: 


 Hva skjer med Leira bru? Lysregulering har kommet opp.  
 Skiltplan og fotgjengerfelt for Hval-rundkjøringa. 
 Busstopp ved barneskolen/Brusletta østgående mangler busslomme. 
 Busstopp fra Hval inn i Frognervegen mangler busslomme . 


 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 4.6.2013 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 3/9 2013 
 
Tilstede: Bjørn, Harald, Liv Agnethe, Mona, Nina, Oddbjørn, Tor. 
Fraværende: ingen 
 
 
 
Sak 6/ 2013-2014 : Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
OK. 
 
Sak 7/ 2013-2014 : Status turstier 
Frogner IL har fått 400 000 kr fra DnB-stiftelsen. 150 000 skal brukes til skilting og benker, resten 
til lysløypa og stier til og i Heksebergfjellet. Noen oppgaver er fordelt mellom involverte foreninger. 
Bjørn R med flere har kartfestet stier som bør vedlikeholdes i Vilbergfjellet, Hauglifjellet, 
Ausenfjellet og østover til Sørlifjellet. Oddbjørn foreslo at man følger Turistforeningens instruks for 
merking og rydding av stier. Det er også lagd forslag til nye turveier / stier ved Frogner sentrum. 
 
Sak 8/ 2013-2014 : Frogner bru mm 
Tas opp i Storvelet.  


1. Frogner bru 
2. Melvold bru, gjerde langs gangbane 
3. Skiltplan og fotgjengerfelt for Hval-rundkjøringa. 
4. Busstopp ved barneskolen/Brusletta østgående mangler busslomme. 
5. Busstopp fra Hvalkrysset inn i Frognervegen mangler busslomme. 
6. Jernbaneundergangen. 


Liv Agnethe kontakter Statens vegvesen og kommunen (de to siste punktene). 
 
Sak 9/ 2013-2014: Folkemøte 
Vi tar et møte i Storvelet først, så mediesak og sist folkemøte. 
Oddbjørn innkaller til møte i Storvelet 19.9 kl 19.30-21.30.  
Bjørn bestiller møterom 1 og 2.  
 
Agenda Storvelmøtet: 


1. Folkemøte om sentrumsutbygging, jernbane, trafikk, Frogner bru, skoleutbygging. 
2. Turstier 
3. Barnas dag under Sørumfestivalen? 
4. Matebuss 
5. Årskalender for alle lag. 
6. Trafikksaker, se sak 8 ovenfor 


 
Folkemøte: 
Oddbjørn finner notater fra forrige folkemøte. 
Bjørn sjekker når hallen er ledig. 
 
Sak 10/ 2013-2014: Innkommen post 


1. Fra Sørum kommune, Sørum kirke 850 år. Tas til etterretning. 
2. Fra Sørum kommune, saksprotokoll Furulund. Tas til etterretning. 
3. Årsmelding fra Jernbaneverket. Tas til etterretning. 
4. Ikke fått: Planlegging av SørumFestivalen 2014. Et møte har allerede vært. Ide: Barnas 


dag. Tas med Storvelet. 
 
Sak 6/ 2013-2014: Eventuelt 


1. Søppelkurver i sentrum. De bør erstattes med normale søppeldunker som tømmes 
ukentlig. Tas opp med kommunen   ->Harald. 


2. Bør noen av flaggstengene flyttes til Frognervegen mellom undergangen og Kirkevegen? 
Styret tar en befaring. 


3. Flagg opp og ned på 1. mai, 17. mai og konfirmasjon. Bjørn koordinerer, alle i styret kan 
spørres. 







4. Dreiebok (slik gjør videt). Oddbjørn lager første utkast. 
5. Møteplan for styret. Tirsdager kl 19:00 


8.10, 5.11, torsdag 28.11, 7.1. 
6. Liv Agnethe har fått en mengde gamle styrepapirer ol. Styret må rydde i det. Liv Agnethe 


søker FIL om et sted å ha resten, f eks i møterommet.  
7. Regnskap. Liv Agnethe sjekker status med Jan N og Hans Holstad.  


Nina har ikke fått det som gjelder de første månedene i 2013. 
8. Buss Vardefjellet – Lunderåsen. Ruter vil ikke endre noe i år. Informer Storvelet. 
9. Leie av styremøterom. Vi kan betale ved å kjøpe et nytt minikjøkken. Ny dør og bedre lys 


kommer. 
 
 
Oddbjørn Arntsen 9.9.2013 
 
PS: Til neste møte. Vi har fått 10 000 kr til «lekeplass». De må trolig brukes i år. 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 8/10 2013 
 
Tilstede: Bjørn, Harald, Liv Agnethe, Mona, Nina, Oddbjørn. 
Fraværende: Tor. 
 
 
Sak 12/ 2013-2014 : Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Godkjent. 
Fra nå anser vi referatet som godkjent pr e-post når det ikke har kommet innvendinger 
innen en uke etter siste utsending av referat. 
Oppfølging av saker fra forrige møte (referat) blir egen sak på neste møte. 
 
Oppfølging av saker fra forrige møte:  
6.1 Vi har fått svar fra kommunen om søppeltømming. «Det finnes ingen ordning for 
denne typen søppelhåndtering i kommunen, men målet er å få på plass en avtale om 
dette i løpet av 2014.» 
6.6 Det ser ut som vi kan få skap i Grendehuset. Harald følger opp. 
6.7 Regnskapet er ferdig revidert. Oddbjørn skanner og sender beretningen til de som var 
på årsmøtet. 
 
 
Sak 13/ 2013-2014 : Status folkemøte  
Følgende er i orden/har sagt ja: 


Frognerhallen onsdag 20. november kl 18.30  
Romerike musikkorps vil komme og spille ved møtets start. 
Frithjof Laupsa vil lede møtet. 
 
Saker 


 
1. Sentrumsutbygging 


Innledning ved ØIE Eiendomsutvikling (Per Berg eller en annen) og Sørum 
kommune (Anne G Søbye) 
 


2. Veier 
Hvalkrysset, Melvold bru, Frogner bru, busstopp ved skolen østover.  
Innledning ved Nils-Erik Bogsrud, Statens vegvesen. 
 


3. Skoleutbygging Frogner og Vesterskaun. 
Innledning ved Sørum kommune (Anne Myhrvold , Anne G Søbye, Inger Kronen 
Tveranger). 
 


Andre som kommer: 
Ordfører, rådmann eller stedfortreder, Kristelig Folkeparti, Høyre, Arbeiderpartiet. 
 
Ikke gjort / ikke bekreftet: 


 
Ordføreren ønsker velkommen/åpner møtet? 
 
Sten Magne Berglund, MU, skal svare når han kommer fra ferie. 


 
Busstopp i Frognervegen ved Misjonssenteret. Buss Vardefjellet – Lundermoen 
Innledning ved Ruter. Ikke bekreftet 
 
Jernbaneundergangen 







Innledning ved Jernbaneverket? 
 
Jernbanestasjonen 
Innledning ved Jernbaneverket? 


 
Oppgaver som ikke er ferdige: 
 
Liv Agnethe, lydytstyr fra skøytegruppa? Be ordføreren innlede/ønske velkommen. 
Bjørn spør om stoler fra Trygve? Organiserer rigging i hallen. 
Heidi kontakter pressen (RB, Indre og lokaltv). 
Jarle kontakter Jernbaneverket. 
Mona har kontakt med Ruters trafikkplannlegger. Ikke bekreftet deltaker. 
Nina kontakter MU-leder og ordfører. Skaffer giroer til verving på folkemøtet. 
Oddbjørn lager event på Facebook. 
Lerret finnes i huset. Prosjektor Liv Agnethe, PC Harald. Oppkobling Oddbjørn. 
 
Velene og andre kan ha «stand» inne i hallen. Verving, kart mm. 
Hvert vel stiller med en person som parkeringsvakt. 
Hvert vel og korpset distribuerer flyers. Hvem lager dem? 
 
12. november kl 19.30 vil vi ha et formøte til folkemøtet for å koordinere alt det praktisk. 
For alle velene. Oddbjørn minner om dette. 
 
Sak 14/ 2013-2014 : Julegrantenning/julemarked 
Det var møte med korpset i går.  
Liv Agnethe kontakter Jill-Connie og arrangementskomiteen? (3 personer).  
Bjørn spør en nisse. 
Juletreet tror vi er i gode hender. 
Lyd? 
Sponsorer? Kiwi, Galleberg, Tranemo? 
Markedsføring. Korpset skal gå rundt og selge lodd. Tar med løpeseddel. Program skal 
være klart til distribusjon 10.11. Ellers sprer vi det til barnehager, skoler lag og foreninger. 
Odd Sørensen har laget FB-arrangement for julemarkedet. 
 
Sak 15/ 2013-2014: Kr 10 000 fra Sørum kommune 
Til lekeplasser. Må de brukes i år? Vi har ikke fått informajon som tilsier det.  
Oddbjørn distribuerer søknaden vår til styret. 
 
Det er behov for gjerde/skigard ved Grillhytta. Lions har bevilget 10 000 kr. 
Vedtak: Vi bevilger inntil 10 000 kr i tilskudd til skigard.  
 
Sak 16/ 2013-2014: Status turstier 
I Heksebergfjellet er de godt i gang i terrenget. Alle velene i VSSV har fått forslagene 
tilsendt på o-kart. Svarfrist 5.11 til Oddbjørn. Bjørn og Oddbjørn vil oppsummere svarene. 
 
Sak 17/ 2013-2014: Eventuelt 


 Et vindu er knust i grillhytta. Vi mener skolen/kommunen bør ordne opp, det var 
skolens arrangement.  


 Info fra Sørum kommune om TV-aksjonen. Oddbjørn legger noe på hjemmesida. 
 Sørumfestivalen. Vi er ikke interessert i å jobbe dugnad. 
 Rydding av trær langs jernbanen. Det er helt snauet. Skal vi si noe? 


 
 
Oddbjørn Arntsen 12.10.2013 







Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 5/11 2013 
 
Tilstede: Bjørn, Harald, Liv Agnethe, Mona, Nina, Oddbjørn, Tor. 
Fraværende: ingen. 
 
 
Sak 18/2013-2014: Oppfølging av saker fra 8.10.2013 
Frognerhallen onsdag 20. november kl 18.30  
Frithjof Laupsa vil lede møtet. 
 
Saker 


1. Status folkemøte  
Ordføreren kommer, men vil hun ønske velkommen/åpner møtet? Liv Agnethe er 
reserve. 
Hvem kommer fra ØIE Eiendomsutvikling, JBV? 
Morten Stubberød og Magne Vetås kommer fra Ruter. Vil de holde innlegg?  
->Mona 
Vi trenger kart på PCen. Finner noe på web eller spør Anne Søbye. 
Invitasjonsbrev til de som skal ha innlegg. Liv Agnethe lager utkast, styret 
kommenterer. Det sendes også til Storvelet og Frithjof Laupsa, møtelederen. 
Lydanlegg - Liv Agnethe sjekker med Ingar og Roy Petter. 
Stoler – vi har 330 + tribune. OK. 
Reklameseil – Harald finner det. 
Kiosksalg – dobbeltsjekk med håndballgruppa. 
Giroer – OK. 
Program i pdf - Liv Agnethe og mann lager noe fint. 
Vi har opprettet arrangement på Facebook og Romerikes Blad. – Oddbjørn legger 
det inn i kommunens kalender også. 
 


2. Julegrantenning 
Taler og nisse – OK. 
Sponsorer - neppe Kiwi, ikke Galleberg, kanskje Tranemo? 
Vi kan gi inntil 3000 kr til godteposer. 
 
19.11. kl. 19 blir det pakking i 250 poser på Mat og glede. 
 


3. Status turstier 
Ingen tilbakemeldinger har kommet fra de andre velforeningene. 
Vi tar saken opp på møtet med Storvelet 12.11. 
FV/Bjørns syn: Skoleutviklingen er styrende for plassering av ny hall og turveier 
rundt den.  
 


Sak 19/2013-2014: Innsendt sak til årsmøtet fra FAU Frogner skole. 
Frogner skole blir 100 år og vil lage en fotoutstilling.  
Årsmøtets vedtak: Styret tar stilling til forslaget.  
Styrets vedtak: Vi har ikke økonomi til å gi pengestøtte. 
 
Sak 20/2013-2014: Eventuelt 


 Facebook-side for velet – Oddbjørn lager det. 
 Årshjul - Slik gjør vi det i Frogner velforening.  


Oddbjørn viste et utkast som han forbedrer og sender til styremedlemmene. 
 Bør vi ha et møte med den nye kultursjefen? 


 
Oddbjørn Arntsen 05.11.2013 
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Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 10/1 2011 
 
Tilstede: An-Magritt, Bjørn R, Bjørn S, Harald, Oddbjørn og Willy. 
Fraværende: Trond. 
 


1. Innkommen post 
 
a) Grillhytta. Brev fra Sørum kommune. Området er regulert til friområde. Dispensasjon fra 
reguleringen er nødvendig. 
-> Willy sender søknad 
 
b)  Røyk og lukt fra fyringsanlegg på gårder. Svar på vårt brev fra Olav Nordaker i 
kommunen. Ber om detaljer om når plagene er verst.  
-> Vi ber Per Branderud følge opp. 
 
c) Søknad om støtte fra Rabalder barneteater. 
Våre retningslinjer sier at  slik støtte skal gagne flest mulig. Vi vurderer at det ikke er tilfellet 
her. 
-> Oddbjørn skriver brev om avlslag begrunnet med retningslinjer gitt av årsmøtet i 2010. 
 
d) Brev fra kommunen om endringer av retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger. 
Endringen går på at lag og foreninger... «skal ha en tydelig rusfri profil».  
 
e) Romerikes Blad inviterer til møte med lag og foreninger onsdag 26.1 kl 18 i Roseveien 1. 
-> Bjørn R og Harald stiller. 
 
f) Svar på papir fra kommunen på vår e-post om trafikksituasjonen i Frogner sentrum har 
kommet til Oddbjørn privat. Vårt bev vil bli oversendt arbeidsgruppa for trafikksikkerhetssaker 
i Sørum.  
 
2. Matebuss til toget. Haralds utkast til brev ble godkjent. Sendes kommunen. 
 
3. Storvelet lever, men mangler saker. Kom med forslag! 
 
4. Tog. Lerkeveien har beboermøte. Målet er å få godstogene vekk fra Hovedbanen. Dvs over 
på Gardermobanen eller et tredje spor langs den. 
Frogner Velforening støtter initiativet, og Bjørn R følger saken. Dette blir en sak for storvelet. 
 
5. Profilering 
Roll-up med figur og tekst om hva vi arbeider med generelt. 
Kontaktkort/vervekort med figur, tekst og kontonummer. 
-> Bjørn R følger opp begge. Styret får utkast til utforming denne uka. Bør være klart til 
Sørumfestivalen. 
Vi lager ikke egne brevark og konvolutter. 
Web. Vi kjøper domenet Frognevel.no. 
Videre diskusjon om utvikling av web-sider og eventuelt Facebook tas på senere styremøte. 
Ungdomsskolen er interessert i å arbeide med velkommen-skilt og kanskje web-sider.  


 
6. Eventuelt. Neste møte er 7.3 kl 19.30. 


 
 
 
Oddbjørn Arntsen 11.1.2011 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 7/3 2011 
 
Tilstede: Bjørn R, Bjørn S, Oddbjørn og Willy. 
Fraværende: An-Magritt , Harald, Trond. 
 


1. Innkommen post 
 


a) Matebuss til toget. Harald har fått positivt svar fra kommunen. Vi er spent på hva Ruter 
kan gjøre. 
 
b) Vei fra Grankrysset. Nytt svar på papir fra kommunen på vår e-post om 
trafikksituasjonen i Frogner sentrum har kommet til Oddbjørn privat (vedlegg 1 og 2). 
Omkjøringsvei blir avvist. Politikerne vil kanskje ta saken videre. Vi avslutter saken for 
denne gang. 
 
c) Omkjøringsvei – brev fra Svein Asmyhr. Samme som vårt forslag ovenfor, men med 
forlengelse mot nordøst til Lindebergveien. Tas til etterretning. 
 
d) Høring av forslag til revidert lokal forskrift for utslipp fra mindre avløpsanlegg fra 
kommunen. Tas til etterretning. 
 
e) Ungdomstilbud – brev fra kommunen (vedlegg 3). Ungdomskoordinator er ansatt. Bjørn 
R stiller kanskje på infomøte mandag 14. mars kl 19 i Linjegården. 
 
f) Veinavn på Vardefjellet (vedlegg 8). Kommunen ønsker forslag innen 22.3. Vi hadde 
ingen. 
 
g) Støy og støvplager langs Trondheimvegen fra beboere i Brusletta 1A-3C (vedlegg 4). 
Beboerne ønsker støyskjerm. Trafikken og plagene har økt etter at husene ble bygd. Statens 
vegvesen vil ikke bekoste det. Vi ønsker å arbeide videre med saken. Må få oversikt over 
trafikktellinger, og eventuelt støtter krav om ny trafikktelling. Det har betydning for flere 
saker.  
 
h) Skigruppa søker om økonomisk støtte. Vi gir 2 000 kr. 
 


 
2. Røyk og lukt fra fyringsanlegg på gårder. 
Lite nytt. Vi fortsetter å registrere hendelser. 
 
3. Grillhytta. Dispensasjon fra reguleringen er nødvendig. Willy har sendt søknad. 
 
4. Søknad til kommunen om økning av trafikken til Esvald. Naboene godtar en time lengre 
åpningstid, ellers ingen endringer. Velet har gitt uttalelse i RB, se vedlegg 5 . Antall lass totalt 
til deponiet vil uansett bli det samme. 
 
5. Tog. Lerkeveiens beboermøte resulterte i  «Notat etter aksjonsmøtet den 20.01», se vedlegg  
6. FV stiller seg bak det. 
-> Vi bør lage en større sak på kollektivtrafikk. 
I samme forbindelse snakket vi også om at traseen for den gamle lysløypa bør utvides til en 
helårs gang- og sykkelveg mellom Lerkevegen på Frogner og Lindeberg syd ved Mo søndre 
ved den nye jernbaneundergangen (vedlegg 9). 
 
6. Sentrumsbygg i Frogner 







Beboere i området har skrevet brev til kommunen, se vedlegg 7.  Her bør vi kreve en helt ny 
plan for Frogner sentrum som en del av en helhetsplan for området mellom:   Bedehuset – 
Mokrysset og opp til Høybo /  Fjellbo. ( alt. til Leira.) 
 
Dette er og blir ett viktig knutepunkt for alle som bor i Vestbygda. Det bør foreligge en 
langtidsplan for hvordan en ny ”stasjonsby” skal se ut og utvikles. 
 
7. Årsmøte 
Datoen endres til torsdag 5.5.  
Oppgaver: 


• Bestille kafeen i Grendehuset. 
• Kontakte valgkomiteen -> Willy. 
• Skrive årsberetning og innkalling -> Willy. 
• Medlemsfil i Excel flettes til giro. Trykking -> Bjørn S med hjelp fra An-Magritt. 


 
Skal vi begynne å lagre e-postadresser til medlemmene? Det kan gjøres via web. 
 
8. Regnskapet for 2010 er revidert og godkjent. Revisor spør hvem som eier grillhytta. Det er 
FV. Bør den da bokføres som aktiva? 
 
9. Påskjønnelse til utegruppa ble vedtatt dekket. Styret mener slikt skal avklares på forhånd 
for ikke å få vansker med revisjon av regnskapet. 


 
10. Velenes fellesorganisasjon er startet. Www.velforbundet.no. Skal vi være medlemmer? 
Ikke nå. Neste styre får eventuelt vurdere det. 
 
11. Leira. Landbrukskontoret i kommunen ved Harald Egner, vil befare og blinke langs elva til 
våren. Så kan vi ha dugnad for å renske opp. 
12. Diverse. 


 
Web. Willy kjøper domenet Frognevel.no. 
 
Søknad om støtte fra Rabalder barneteater. 
-> Oddbjørn skriver brev om avlslag så snart han har adressen. 
 
Romerikes Blad inviterte til møte med lag og foreninger onsdag 26.1.  Bjørn R og Harald 
stiller. Møtet var fulltegnet, men vi skal få et tilbud senere. 
 
Sørumfestivalen. Vi var representert med stand på lørdagen. Styret ønsker tilbakemelding. 
 
Neste møte er 4.4 kl 19.30. 
 
 


 
Oddbjørn Arntsen 11.3.2011 
 


 
 



http://www.velforbund.no/





Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 7/4 2011 
 
Tilstede: Harald, Oddbjørn og Willy. 
Inviterte: Olaug Hexeberg, Ivar Øygarden, Are Tomasgard.  
Fraværende: An-Magritt, Bjørn R, Bjørn S, Trond. 
 


1. Innkommen post 
a) Frogner stasjon.  
Jernbaneverket vil engasjere vektere til å besøke stasjonen og parkeringsplassene. Det blir en 
prøveperiode på 3 måneder, og bare mandag til fredag. 
 
2. Framtidig sykehjem. 
Kommunestyret har bestemt at Blaker sykehjem skal bygges nytt på ny tomt.  Sykehjemmet på 
Sørumsand er under oppussing. Nye Sørvald står ferdig, men dekker litt andre behov. 
Aktiviteter som den kulturelle spaserstokken er knyttet til sykehjemmene. Det sies at reisetida 
fra Frogner til Blaker og tilbake er 6 timer med offentlig kommunikasjon. Gamle fra Frogner 
som havner der vil neppe få besøk av sine venner. 
 
Samhandlingsreformen gjør at det med tida må bygges enda mer. Frogner vel vil gå ut med at 
da er det Frogners tur. 
 
-> Vi innkaller Storvelet til møte i mai. 
 
3. Ny stasjon.  
Velet bør komme med krav når reguleringsplanen kommer opp. 
 
4. Sentrumsbebyggelse.  
Kommunen og ØIE ser nå på ulike alternativer, også andre enn de som har vært framme hittil. 
 
5. Ungdomsskolen skal rehabiliteres i kommende valgperiode. 
 
6. Gang/sykkelvei fra Fjellbo til Svennerudvegen. 
Det har vært et stort oppslag i RB. Kommunen og Vegvesenet tar opp saken i mai. 
 
7. Årsmøtet.  
Grendehuset er bestilt 5.5, innkalling og årsberetning er skrevet. 
-> Trykking og distribusjon må følges opp.   
 
8. Eventuelt 


• Støtte til skigruppa utbetales av kassereren. 
• Neste styremøte blir mandag 2. mai for siste finpuss før årsmøtet. 


 
 
 
Oddbjørn Arntsen 11.04.2011 
korrigert 02.05.2011 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 2/5 2011 
 
Tilstede: An-Magritt, Bjørn R, Bjørn S, Harald, Oddbjørn og Willy. 
Fraværende: Trond. 
 
1. Innkommen post 


a) Vårryddeaksjon.  
Brev fra kommunen til Frogner Vel v/Jill-Connie Lorentsen. Tas til etterretning, da aksjonen er 
denne uka.  
-> Oddbjørn skriver til kommunen og ber dem bruke rett adresse, igjen. 
 
b) Offentlig ettersyn ang. barnehage øverst i Vardefjellet.  
Utenfor vårt interesseområde. Her var adressen riktig.   
 


2. Ny jernbanestasjon. 
Brev fra Asplan Viak om oppstart av reguleringsplan. Frist for uttalelse er 10. mai.  
-> Oddbjørn og Willy skriver uttalelse.  Hovedpunkter: Fjerne godstrafikken pga farer for 
utglidning, sikkerhet og støy. Sendes også til ordfører, rådmann, RB? 
 


3. Årsmøte. 
Innkalling med giro ble delt ut før påske. 250 uadresserte var for lite, i fjor var det 600. Det er 
mange innbetalinger som ikke viser hvem som har betalt. Det bør vi gjøre noe med neste år. 
 
-> Bjørn S bestiller kringle og kjøper 2 poser kaffe.  
 
Styret møter  kl. 18.30 (Willy kl. 19). 
 
Sak 4, utegruppa. Bjørn og Bjørn tar et møte med kommunens mann på lokalt vedlikehold av 
utearealer. Lions kan kanskje gjøre jobben.   
 


4. Flaggstenger i sentrum. 
Velet eier flaggstengene.  
-> Vedtak: Bjørn S kjøper 17 vimpler som kan henge på flaggstengene hele sommeren. 
 


 
 
 
Oddbjørn Arntsen 02.05.2011 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 6/6 2011 
 
Tilstede: An-Magritt, Bjørn R, Bjørn S, Harald, Oddbjørn og Willy. 
Fraværende: Trond. 
 
1. Flaggstenger i sentrum. 


Bjørn S har kjøper 20 vimpler og alle 17 stenger har fått vimpel. Det ble så fint! 
 


2. Grillhytta. 
Dispensasjonen er ikke behandlet. Kommunen har visstnok ingen frist for å gjøre det. 


 
3. 17. maitoget. 


Vi synes det bør gå innom Duevegen, der det bor mange eldre. Kan vi få med en representant i 
komiteen neste år? 
 


4. Jernbane. 
Uttalelse om oppstart av reguleringsplan for ny stasjon ble sendt 10. mai.  
-> Oddbjørn sjekker om e-posten har kommet fram. 
 
Det er ventet et alternativt forslag til utforming av blant annet parkering. 
 
Vi forsøker å lage et folkemøte om jernbane i Frogner ca 25.8. Spør Are Tomasgard og Tove 
Steen, med kopi til Ivar Øygarden.  
-> An-Magritt skriver og Willy sender e-post. 
 


5. Årsmøte. 
a)Valgkomiteen og styret skulle komplettere valgene etter årsmøtet i mai. Dette forberedes til 
neste styremøte. 


b) -> Oddbjørn melder inn det nye styret til brreg så snart som mulig. 
c) Ivar Ø har ringt Trond Storm. Han skal ha lovet å komme på møtet i dag. 


 
6. Utearealer. 


Bjørn og Bjørn har hatt et møte med kommunens mann på lokalt vedlikehold av utearealer. 
Neste møte med kommunen er med skogsjef Harald Enger onsdag 8.06 kl. 1400. Tema for 
møte tynning av trær langs Leira.  
 


7. Kulturmidler. 
Det er overført 4 M kr til årets budsjett. Noe er fordelt. Det kom en del ideer til tiltak i 


Frognerområdet: 
- Tribune og varmestue ved ny lysløype. 
- Felles lydanlegg for skolene. 
- Musikkpaviljong og scene ved grusbanen mellom skolene, et naturlig amfi. 
- Kjøleanlegg til grusbanen som skøytebane. 
-> Bjørn R snakker med idrettslaget om dette. 
 
8. Diverse 


a) An-Magritt kan lage web-sider når domene og web-hotell er kjøpt. 
b) Nattravnene har tatt pause. Kan noen av dem engasjeres i velet? 
c) Grendehuset er 20 år. Det markeres 20.8. 


d) Kontingentinngangen er god, bedre enn i fjor. 
e) Neste styremøte blir trolig 8.8. 
 


Oddbjørn Arntsen 06.06.2011 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 27/6 2011 
 
Tilstede: An-Magritt, Bjørn R, Bjørn S, Oddbjørn og Willy. 
Fraværende: Harald og Trond. 
 
 
1. Folkemøte i august om jernbanestasjon, sentrumsutvikling m.m. 
 
Vi bør ikke bare protestere, men støtte helhetlige forslag til trafikk- og sentrumsplanlegging.  
 
Grendehuset kan bli for lite. Vi leier Frognerhallen. Den tar opptil 500 personer og koster 5 000 
kr. Bjørn R ordner avtale. 
 
Dato: 18.8 kl 18.00. 
 
Samferdselsministeren inviteres.  
Lokalpolitikere fra Frogner inviteres. 
 
An-Magritt lager utkast til invitasjon.  
Aktuelle tema er: stasjon og parkering, Melvoldjordet, godstrafikk, sykehjem, bru over Leira, 
kultursal, sentrumsutvikling og forretninger. 
 
Oddbjørn setter arrangementet på Facebook. 
 
Skal vi samarbeide med  


Lindeberg velforening (http://lindebergvel.com/) 
Romerike pendlerforening (http://www.romerikependler.com/)? 


 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 27.06.2011 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 5/9 2011 
 
Tilstede: An-Magritt, Bjørn R, Bjørn S, Harald, Oddbjørn og Willy. 
Fraværende: Trond. 
 
1. Oppdatering på saker fra 6.6. 


 
 Grillhytta. Vi har fått midlertidig tillatelse. 


 
 17. maitoget. Send e-post til rektor på barneskolen og foreslå at toget går innom Duevegen. 


Oddbjørn gjør det. 
 


 Årsmøtet. Ivar har trekt seg fra valgkomiteen. Da mangler det to personer der.  
I arrangementskomiteen manglet et to. Der har Kari Breck meldt seg. Det mangler fortsatt en. 
Oppdatering i Brreg er ikke gjort, da vi ikke har fått tak i nødvendig informasjon fra Trond 
Storm. Se sak 2. 
 


 Jernbane. Vi ønsker godstrafikken langs Gardermobanen og persontog mellom Frogner og 
Gardermoen. 
 


 Utearealer. Kommunen skal ta seg av områdene rundt skolene, intet mer. Noen busker er klipt 
nylig.  
 
ØIE eier mye av det andre i sentrum. Bjørn, Bjørn og Harald forsøker å få til en avtale/ordning 
innen 1.4.2012. 
 
Langs Leira har skogsjefen uttalt hva som kan tynnes. Vi vil ha det skriftlig. Det er best å 
begynne på kommunal grunn ved Grillhytta og nordover. 
 


 Kulturmidler. Oddbjørn sjekker om vi må ha rusfri formålsparagraf i vedtektene. 
 


2. Vara til styret, Trond Storm, har på 16 måneder ikke vært på noen styremøter. Han har vært 
innkalt til alle. Vi har ikke registrert et eneste livstegn fra ham, og vi har ikke klart å få kontakt 
på telefon. Styret vedtar derfor at han ikke er en del av styret lengre.  
 


3. Diverse 
a)Skal vi søke om å få dekket noen av utgiftene til folkemøtet? 
b) Neste styremøte blir trolig 3.10. 
 


 
 
Oddbjørn Arntsen 07.09.2011 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 7/11 2011 
 
Tilstede: An-Magritt, Bjørn R, Bjørn S, Harald, Oddbjørn og Willy. 
 
 
1. Fra forrige styremøte 


 Grillhytta. Rampa er på plass. Det øvrige kommer snart. 
 Tilskudd og offentlige midler. Søknad skrives og sendes av An-M. 
 17.mai Toget 2012 – ruteendring. Oddbjørn skriver og sender brev til rektorene 
 Manglende funksjoner. Intet nytt. 
 Brønnøysundregisteret – korreksjoner. Saken korrigeres/ returneres Brreg av Willy. 
 Websider. Domene og webhotell ble bestilt under møtet i dag. 
 Jernbanen og høringsfristen. Ferdig, foreløpig. 
 
 


2. Innkommen post 
Innkalling til konstituering av Sørum frivillighetssentral 14.11. kl. 19. Vi engasjerer oss ikke der. 
 
 
3. Tenning av juletreet. 
Det blir et stort fellesarrangement på Frogner 27. 11. fra kl. 13. Arrangementskomiteen og 
julegrankomiteen tar seg av det som trengs.  
 
 
4. Eventuelt 


• Lerkevegen har fått LED-lys. 
• Vimplene er tatt ned for sesongen. De er nå på vask. 
• Grendehuset har behov for en viss modernisering. 
• Narkotika er mer utbredt enn vi liker å tro i Sørum. Erfaringen med nattravner tidligere 


viste at det var lite behov for dem. 
 
Neste møte blir trolig 16.01.2012. Hvis det er behov kan det bli et i desember også. 
 
 
 
Oddbjørn Arntsen 07.11.2011 
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Referat fra styremøte i Frogner velforening onsdag 3/2 2010 
 
Tilstede: Jill-Connie, An-Magritt, Harald og Oddbjørn. 
Fraværende: Willy 
 
1. Forskjønning av Frogner Sentrum  


Kristin Berg var med under denne saken. 
Tipak-bygget har vaktmester, de andre ikke.  
Berg kan bidra økonomisk, bedriftene som leier kan også være villig til det.  
 
Hva gjøres, og hva ønsker vi? 
Kristin sender ”instruksen” fra tidligere over til Jill-Connie.  
Det er ønskelig at dette gjøres av en forening, ikke enkeltperson. Disse ble foreslått: 
Lions, Pensjonistforeningen, Stasen, Grendehusets frivillige, idrettslaget, skolekorpset. Disse 
får en e-post med spørsmål om de er interessert. Ansvar: ? 
Harald spør Olaug om innspill.  


 
2. Tursti Frogner -  toppen av Vardeåsen 


Planene senhøstes sprakk. Følges opp til våren av Oddbjørn. 
 
3. Kultursal  


Willy. Utsatt. 
 
4. Evaluering vervekampanjen  


An Magritt. Utsatt. 
 
5. Oppfølging helsetilbud/fysioterapihjemmel. 


An Magritt. Utsatt. 
 
6. Nabohjelp  


Harald har kontaktet Stine Bugge for å komme i gang. Vi foreslår å starte med Brusletta 
huseierforening. Styret er usikre på behovet i veletablerte bomiljøer/veier. 


 
7. Tannhelsetjenesten  


Harald setter opp et brev felles med FAUene. 
 
8. Kameraovervåking på stasjonen 


Politiet har forsøkt å få Jernbaneverket til å sette opp kamera. Eidsvoll stasjon har fått det. 
Harald har saken. 


 
9. Sur røyk fra fyringsanlegg legger seg flere steder ved ugunstige værforhold. 


Er kommunen eller Fylkesmannen rett instans? Oddbjørn har saken. 
 
10. Årsmøte 
 21.4 (alternativt 22.4).  Jill-Connie kontakter Grendehuset. 
 Kontakt arrkom og valgkom  J-C 
 Årsberetning 
 Regnskap 
 Innkalling, - hvem bestiller trykking? An-Magritt 
 Pengegaver, retningslinjer   neste styremøte 
 Fletting av giroer mot medlemslista  A-M 
 Utdeling, hvem tar hvilke område?  neste styremøte 
 
11. Eventuelt 







Påskjønnelse til løypekjører neste styremøte 
 
Oddbjørn Arntsen 21.02.2010 
 
 
 







Referat fra styremøte i Frogner velforening onsdag 24/2 2010 
 
Tilstede: Jill-Connie, Willy, Harald og Oddbjørn. 
Fraværende: An-Magritt 
 
1. Forskjønning av Frogner Sentrum  


Vi inviterer til møte med næringslivet og foreningslivet 23.3 (eller 22.3) kl 19 i kafeen på 
Grendehuset. Harald inviterer innen 11.3, også vår Utegruppe. Oddbjørn setter opp dagsorden. 
Det blir et forberedende møte hos Harald 8.3 kl 19. Styret er hermed invitert. 
 


2. Kultursal  
Willy. Utsatt. 


 
3. Evaluering vervekampanjen  


An Magritt. Utsatt. 
 
4. Oppfølging helsetilbud/fysioterapihjemmel. 


An Magritt. Utsatt. 
 
5. Nabohjelp  


Harald har saken. 
 
6. Tannhelsetjenesten  


Harald setter opp et brev felles med FAUene. 
 
7. Kameraovervåking på stasjonen 


Harald har saken. 
 
8. Sur røyk fra fyringsanlegg legger seg flere steder ved ugunstige værforhold. 


Oddbjørn har saken. 
 
9. Årsmøte 
 Grendehuset er bestilt den 21.4.Arrkom og valgkom er varslet 
 Årsberetning gjennomgått Oddbjørn skriver 
 Regnskap An-Magritt 
 Skrive innkalling innen 12.3  Oddbjørn 
 Fletting av giroer mot medlemslista An-Magritt 
 Bestille trykking innen 12.3 for levering innen 22.3 An-Magritt 
 Utdeling av innkallingen innen 5.4 
    Jill-Connie tettbebyggelsen øst for jernbanen 
    An-Magritt det som krever kjøring 
    Willy og Harald vest for jernbanen 
 Pengegaver, retningslinjer før årsmøtet 
 Bevertning arrangementskomiteen 
    
 
10. Eventuelt 
Grendehuset har årsmøte 18.3. Oddbjørn går. 
 
Oddbjørn Arntsen 24.02.2010 
 
 
 







Referat fra styremøte i Frogner velforening onsdag 2/6 2010 
 
Tilstede: Willy, An-Magritt (ikke sak 1-2), Harald, Bjørn R, og Oddbjørn. 
Fraværende: Bjørn S og Trond. 
 
1. Utbygging av Frogner sentrum 


Vi har ikke fått noe fra kommunen, men det har vært et informasjonsmøte om utbygging av 
Meieriet/Tipak og Helgestadhuset. Harald sjekker kommunens websider og følger saken. 


 
2. Grillhytte fra Lion’s 


Hytta blir pusset opp og gitt til Frogner Velforening. Tomt ovenfor stranda er sett ut. 
Grunnerier er positiv. Willy kontakter kommunen om det er tillatt å sette den der. Hytta er 9,6 
m2 , og normalt ikke søknadsplikig. Bjørn R kontakter Øyvind Barbøl om grunnarbeider. Hvem 
betaler for pukk og singel? 
 


3. Kultursal  
Trond utpekes som velets representant i arbeidsgruppa. 
 


4. Trafikksikkerhetstiltak i Frogner 
Vi har fått brev om offentlig ettersyn av trafikksikkerhetsplan for Sørum. Fristen har gått ut. 
Oddbjørn sender e-post til kommunen om at en uttalelse kommer i løpet av juni. 
Styremedlemmene får ei uke på å komme med forslag til Oddbjørn. Spesielt forslaget om ny 
vei fra Grankrysset på nordsiden av E6 til Fjellbo vil vi fremme. 
 


5. Røyk og lukt fra fyringsanlegg på gårder 
Kan vi få kopi av tillatelser for anleggene i Frognerområdet? Oddbjørn følger opp. 


 
6. Utegruppe og forskjønning av Frogner 


Møtet med næringslivet og foreningslivet ga få svar, da næringslivets representanter meldte 
forfall. Kommunen stilte heller ikke til dagens styremøte. Det er klart at utegruppa ønsker å 
fordele oppgavene på flere. Tas opp på neste styremøte. 


 
7. Gjennomgang av styrereferat fra 24.2. 


Sak 1, 2, 5, 9 og 10 anses som avsluttet.  
3. Vervekampanjen. Vi har fått en del nye medlemmer pga kampanjen. An-Magritt sender ut 
medlemsliste til neste styremøte. 
4. Helsetilbud. An-Magritt følger opp. 
5. Nabohjelp. Brusletta har blitt utfordret. Vi avslutter saken. 
6. Tannhelsetjenesten. Utsatt til første møte til høsten. 
7. Kameraovervåking på stasjonen. Følges opp. 
8. Se dagens sak 5. 
 


8. Organisering av styremøter framover 
Vi vil ha møte den første mandag i måneden kl 19, trolig i ”Nattravnkontoret” 
Møtedatoer blir: 6.9, 4.10, 1.11 og 6.12. 
 


9. ”Kampsaker” for velet. 
Vi gikk gjennom Bjørn Rs innspill. Nr 2 Leira og 5 Festplassen, blir våre hovedpunkter.  
2. Vi bør lage en plan for opprydding og bedre tilgjengelighet til elva. 
3. Turstien til Vardefjellet. Oddbjørn følger opp. 
4. Turvei mellom Frogner og Lindeberg tas opp med Lindeberg Vel. An-Magritt kontakter Jon 
Arne Brennsund. 
5. Se dagens sak 2. 
6. Se dagens sak 3. 







  
 
10. Eventuelt 


Sørum og Blaker historielag ønsker å markere 150-årsdagen til P C Asbjørnsen i 2012. Et flott 
initiativ, men velet ser ikke dette som sin oppgave. 
 


 
Oddbjørn Arntsen 2.6.2010 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 6/9 2010 
 
Tilstede: Willy, Harald, Bjørn R, Bjørn S og Oddbjørn. 
Fraværende: An-Magritt og Trond. 
 


1. Innkommen post 
 
a) Utbygging av Frogner sentrum. ØIE og arkitektene Fosse og Aasen ønsker en presentasjon 
for oss i høst. Vi (Willy)takker ja, og ønsker å ha med våre grupper. På neste styremøte setter 
vi opp noen spørsmål til ØIE. 
 
b) Reguleringsplan Kirkebakken. Brev fra kommunen av 17.6. opplyser om at saken er utsatt 
til kommunestyremøte 8.9. 
 
c) Trafikksikkerhetsplanen er vedtatt 16.6. 
 
d) Nytt postnummer fra 1.10.10 blir 2017 for vår postboks. 
 
e) -> Oddbjørn sender rett kontaktinformasjon til kommunen. 
 
 
2. Grillhytte fra Lion’s 
Velet setter en kostnadsramme på 10 000 kr. Lions tar resten. Det blir frest asfalt ute og tregulv 
inne. Alt skal være ferdig før 16.10.  
-> Willy sender e-post til kommunen om det er tillatt å sette hytta  der den er tenkt.  
 
3. Trafikksikkerhetstiltak i Frogner 
Vi vil fremme forslag for kommunen om omkjøringsvei langs E6. Dette rakk vi ikke å få med i 
trafikksikkerhetsplan.  
-> Bjørn R foreslår tekst til neste styremøte.  
 
4. Røyk og lukt fra fyringsanlegg på gårder 
Kan vi få kopi av tillatelser for anleggene i Frognerområdet?  
-> Oddbjørn følger opp. 


 
5. Utegruppe og forskjønning av Frogner 
Utegruppa sliter. Vi prøver å engasjere Lions.  
-> Neste styremøte. 


 
6. Kameraovervåking på stasjonen.  
-> Følges opp. 
 
7. Organisering av styremøter framover 
Vi vil ha møte den første mandag i måneden kl 1930,  i møterom 3 på Grendehuset. 
Møtedatoer blir: 4.10, 1.11 og 6.12. 
 
8. ”Kampsaker” for velet. 
Leira og Festplassen er våre hovedpunkter.  
 
a) Leira. Vi bør finne ut hva som er mulig å gjøre. Hvem har ansvar? Har kommunen midler? 
-> Willy snakker med Ivar Ø. 
 
b) Turstien til Vardefjellet. Stien er ferdig og Oddbjørn anbefaler den. 
 







c) Turvei mellom Frogner og Lindeberg tas opp med Lindeberg Vel.  
-> An-Magritt kontakter Jon Arne Brennsund før neste styremøte. 
 
9. Eventuelt 


• Idrettslaget har jubileumsdag lørdag 16.10 kl 14-17 i idrettsparken. Vi kan være med og 
ha en stand. 
-> neste styremøte 


• Vi har inngått leiekontrakt for møterom til styremøtene. Kr 200 pr gang til idrettslaget. 
• Regnskap. 


Årsregnskapet for i fjor er ikke godkjent. Bjørn S påtar seg å være kasserer fra nå (ikke 
fjorårets regnskap). 
 
 


Oddbjørn Arntsen 6.9.2010 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 4/10 2010 
 
Tilstede: Willy, An-Magritt, Harald, Bjørn R, Bjørn S og Oddbjørn. 
Fraværende: Trond. 
 
1. Innkommen post 


 
a) Frivillighetssentral.  
Brev fra Sørum kommune om møte 27.9. Brevet kom for  seint, ingen fra styret var der. 
 
b) Reguleringsplan Kirkebakken. Brev fra kommunen opplyser om at planen er vedtatt i 
kommunestyremøte 8.9. 
-> Willy scanner kartet og sender styret. 
 
c) Røyk og lukt fra biobrenselanlegg på gårder.  
Per Branderud har sendt oss en god del dokumentasjon. Se sak 4. 
 
d) Fra Lions angående grillhytta ved festplassen.  
Hytteplassen er planert og gruset. Platting blir klar om et par dager.  


 
2. Økonomi  
Pr 31.8 har vi ca 52 000 kr på konto. 
Vi bytter kasserer og bank. Fullmakt til å disponere kontoen overføres til Bjørn S alene.    
Han får fullmakt til å velge bank. 
Bjørn S, Willy og An-Magritt tar et møte med revisor for å få godkjent forrige årsregnskap. 
 
3. Trafikksikkerhetstiltak i Frogner 
Vi vil fremme forslag for kommunen om omkjøringsvei langs E6. Bjørn Rønsens forslag til 
tekst ble vedtatt. Teksten følger etter referatet. 
-> Oddbjørn sender den til kommunen pr e-post.  
 
4. Røyk og lukt fra fyringsanlegg på gårder 
Se sak 1c. Vi støtter Per Branderuds arbeide, og er åpne for samarbeide. 


 
5. Utegruppa og forskjønning av Frogner 
Lions kan gjøre noe hvis det ikke fortrenger noen andre. Vi bør si til utegruppa at de kan fritas 
for oppgavene hvis de ønsker det.  
Harald, Bjørn S og Oddbjørn tar en befaring med utegruppa for å kartlegge hvor 
arbeidskrevende oppgavene er.  
Velet vil trekke seg ut når arbeidet er organisert. 
 
6. Kameraovervåking på stasjonen.  
Jernbaneverket har fattet interesse og skal ha befaring snart. 
 
7. Organisering av styremøter framover 
Vi vil ha møte den første mandag i måneden kl. 1930,  i møterom 3 på Grendehuset. 
Møtedatoer i 2011 blir: 3.1, 7.2, 7.3 og 4.4. Årsmøte 14.4. 
 
8. Fysioterapeuthjemmel i Frogner. 
An-Magritt spør kommunen hva som er status. 
 
9. Leira.  







Vårt interesseområde er fra motorveibrua til Børkebrua, med hovedvekt på strekningen fra 
kunstgrasbanen til Stranda (festplassen). Vi lager en skisse på hva vi ønsker. -> Oddbjørn og 
Harald. 
 
10. Turvei mellom Frogner og Lindeberg 
 tas opp med Lindeberg Vel.  
-> An-Magritt kontakter Jon Arne Brennsund før neste styremøte. 
 
11. Eventuelt 


• Idrettslaget har jubileumsdag lørdag 16.10 kl. 14-17 i idrettsparken. 
-> Willy, Bjørn S og Harald stiller for velet. 
De deler ut giroer og infoskriv om hva vi står for (Oddbjørn skaffer tekst). Verver nye 
medlemmer som får gratis medlemskap fram til april 2011.   
-> Bjørn R skaffer et forslag til logo og får lagd noen caps. 


• Nytt velforbund er under etablering. Vi avventer hva medlemskap vil koste og hva det 
vil gi oss.  


• Frogner Storvel bør lives opp. Willy søker informasjon hos Ivar Øygarden. 
• Innspill til prosjekter som FV bør jobbe aktivt med. Bjørn R kom med revidert 


dokument. 
• Vi har ikke hørt noe fra varamedlem Trond Storm. Vi må ringe og sjekke 


kontaktinformasjonen. 
• Neste styremøte starter planlegging av julegrantenning. 


 
 


Oddbjørn Arntsen 28.10.2010 
Forslag til brev til Sørum kommune 
 
Til: Frogner Vel. 
 
Fra: Bjørn R. 
 
 
 
Forslag til tekst: 
 
Trafikksituasjonen i Frogner sentrum. 
 
Kort beskrivelse: 
 
Det er alt for mye trafikk som går igjennom Frogner sentrum. 
 
I skoletiden er dette forbundet med stor og unødvendig mange farer.  
700 skolebarn krysser veien flere ganger pr. dag.  
Disse må også beskyttes. 
 
Skoleelevene kommer inn i tillegg til alle de – gående – syklende og de som kjøre bil 
dagelig til og fra jernbanestasjonen, butikksentret, biblioteket og legekontoret. 
I tillegg så har vi all trafikk til og fra idrettsanlegget. Frogner IL har 1570 medlemmer. 
1000 av dem er barn og unge under 19 år. De fleste er på aktiviteter 1-2 ganger pr. uke. 
 
Barnehager: Vi har i Frogner sentrum – 3 barnehager med ca. 200 barn under skolepliktig  
alder. Disse følges til og fra dvs. 2 ganger pr. dag. I tillegg så er de dagelig ute på ”tur.” 
 







Gjennom Frogner sentrum går det i dag mye tungtrafikk som representerer stor fare 
for alle som ferdes i vårt nærområde. Det kan enkelt lages alternativer.  
 
 
Tiltak: 
Bygg en ny vei vest for motorveien for å ta trafikken fra Mokrysset til en ny rundkjøring ved Gran 
krysset og så på en ny vei ned til der hvor motorveien krysser Leira. Bygg så en ny bru  
under motorveibrua – for så å krysse Hexebergveien og så på en ny vei som kan ligge ved siden av 
og vest for motorveien opp til Fjellbo næringspark.  
 
Da vil også mye annen trafikk gå utenfor Frogner Sentrum. 
 
 
 
Frogner, høsten 2010. 
for Frogner Vel etc… 
 
 
Se vedlagt kart med tegnet forslag til ny vei. 
 


 







Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 1/11 2010 
Frorfall : Storm og Arntsen 


  


Møtet ble åpnet av leder Willy Ekre som presenterte vår gjest Per Branderud. 


  


Sak 1 Luftforurensning 
  


Branderud informerte styret om pågående sak vedrørende  den gjentagende luftforurensningen som 
plage innbyggerne i og rundt Frogner sentrum.  


  


Luftforurensningene er merkbare i form av påtrengende dårlig lukt  og er lokalisert å komme fra 3 
stk forbrenningsovner på hhv Gran Gård v Ole Kristian Romsås, Frogner Gård Søndre v Barbøl og 
Esval Gård v Gauterud. 


  


Disse tre gårdene har alle installert teknisk godkjente forbrenningsovner. Ovnene er laget for 
brenning av halmballer som ikke overstiger 15% fuktighet. 


  


Grunnet den gjentagende svært irriterende spredningen av lukt, tidvis lukt av kreosot har Frogner 
Vel mottatt flere klager og spørsmål om hva dette skyldes. 


  


Per Branderud har innhentet all dokumentasjon fra Esval Gårds forbrenningsovn fra flere instanser. 
Her fremkommer det at også Sørum kommune har mottatt flere klager på den samme 
luktspredningen. Det ble sendt en formell klage til Sørum Kommune i februar 2010. dette medførte 
at kommunen i juni 2010 hadde en samtale med Gauterud på Esval Gård hvor de mente å ha funnet 
at alt var i orden. Det finnes ikke offentlig møtereferat fra dette møtet. 


  
Frogner Vel betviler ikke at de tekniske spesifiaksjonene og ovnenes tilstand er godkjente 
innretninger for å drive fjernvarmeanlegg på de respektive gårdsbruk.Det man lurer på er hva som 
faktisk brennes i disse 3 ovnene som kan frembringe en slik luftforurensning. 


  


Det som plager befolkningen er lukten, og spesielt kreosotlukten. 


Brenning av 85% tørre og rene halmballer kan antagelig ikke gi en slik lukt. 


  


Denne luktplagen er så sjenerende og påtrengende at Frogner Vel har vedtatt å bringe saken videre 
med en formell klage til Sørum Kommune og en anmodning om å undersøke hva som har blitt 
brent i disse ovnene. Dette fordi denne luftforurensningen går utover folks helse og livskvalitet. 
Styret vedtok å sende en formell klage til Sørum Kommune med kopi til NILU og KLIF mfl.  
Utkast til klage stiles av undertegnede. 


  


Sak 2 Julegrantenning 
  


Willy tar kontakt med leder for arrangementskomiteen for å få en oppdatering om at alt er i rute til 
arrangementet den 28.11.10 kl 15:00. 







  


  


  


Sak 3 Utbygging av Frogner Senter 
  


Willy informerte om Øie Eiendoms utbyggingsplaner for Frogner Senter. Detaljplanene ble 
fremvist. Disse viser at planene er skreddersydd til Sørum Kommunes Kommuneplan for 2009 – 
2021. Dueveien 4 og Meierigården blir revet. Tipak gården blir stående. I tillegg kommer en L 
formet bygning på 7 etasjer som kombinert næring og boligbygg. Den skal inneholde 62 leiligheter 
og et kjøpesenterareale på 1500 m2 . Parkeringshus i kjeller. Byggestart og endelig godkjenning 
antas å være nær forestående. 


  


Sak 4 Drift og åpning av Grillbua på festplassen 
  


Bjørn R foreslår at vi sammen med Lions lager et brukerstyre for den nye festplassen. Han ønsker 
forslag til regler for bruk og utlån og foreslår opprettelsen av en brukerstøttegruppe som bør bestå 
av Lions, Velforeningen, Barnehagene og SFO som blir de faste brukerne av grillhytta og 
festplassen. 


  


Sak 5 profilering av Velforeningen vs vervekampansjer og arrangement 
  


Bjørn R får 30 minutter på førstkommende styremøte til en redegjørelse for alternative muligheter 
for profilering og medlemsverving. Materiellet er tenkt benyttet ved de faste årlige arrangement 
som Velforeningen deltar i. Sørumfestivalens Frogner dag i januar, St.hans feiringen på festplassen 
og Julegranstenningen første søndag i advent. Med mer. 


  


Sak 6  Sørumfestivalens Frognerdag den 29 januar 2011 
  


Velforeningens styre og arrangementskomite er invitert til å stille med mannskaper for å hjlpe til 
med praktiske ting. De som har anledning melder dette til neste styremøte og blir ”oversendt” til 
Bjørg Dyrli som er kontaktperson for arrangementet. 


  


Frogner 3.11.2010 


An-Magritt Skancke-Garmaker 
referent 







REFERAT 


Styremøte  Frogner Vel   mandag 13.desember 2010-12-13 


Tilstede:   Willy Ekre, Bjørn Staahle, Bjørn Rønsen og Harald Grøtt 


Gjest: Terje Jacobsen fra firma Rammemannen 


• PROFILERING AV FROGNER VELFORENING 
Jacobsen presenterte følgende ideer på hvordan vi kan profilere  Frogner Vel: 
 
WEB-sider 
- Etablere egen webside. Domenet www.frognervel.no  er ledig. Dette må vi sikre oss.      
- Kostnad for etablering er kr. 500,-.  Kostnad for å administrere   siden er 3-500/år. 


Eksempler på hjemmesider finnes på: http://www.web10.dk  og styremedlemmene   
får i hjemmelekse til styremøte 10. januar å gjøre seg tanker om hva vår webside 
bør/må inneholde. 


Jacobsen kan mot kr. 2-3000,- hjelpe oss med etableringen dersom vi har teksten og       
utformingen er klar. 


Opprette e-postarkiv over medlemmene. 


Banner/logo øverst i alle utsendelser. 


Medlemsgiro som PDF-fil.  Allikevel enighet om at  årskontingenten fra medlemmene 
må kreves inn med giro i postkassa. 


ROLLUP 


En såkalt rollup vil koste kr.3000,- og vi må også gjøres oss tanker hvilken tekst vi 
vil ha på denne. Styret er enige om at vi må anskaffe oss en slik. 
 


BREVARK OG KONVOLUTTER 
Legge inn logoen vår i brevark fra Word. Bestille stempel til bruk på konvolutter. 
 
SKILT  med slagord for Frogner 
 
VERVEKAMPANJE  ved hjelp av e-post der dagens medlemmer oppfordres til å verve 
ett medlem hver. 
Lage vervekort som viser hva vi holder på med og hvordan man blir medlem. 
Flere medlemmer gjør at vi vil stå sterkere overfor myndighetene. 
 
Jacobsens presentasjon vil bli ettersendt på e-post til styremedlemmene. 
 



http://www.frognervel.no/

http://www.web10.dk/





• GRILLHYTTA 
Bjørn S. har hatt møte med brukerne  av Grillhytta og følgende er vedtatt: 
 
Frogner-, Brusletta- og Hoppensprettbarnehage og SFO betaler hver en årsleie inkl. 
ved for kr. 600/år. 
Kan brukes kl.0800-1600. 
Testperiode fram til påske og da med evaluering så langt. 
 


• MØTE OM FRAMTIDIG UTVIKLING AV FROGNER. 
Blant 120 fremmøtte var vår egen Willy som observatør  og benyttet også sjansen til 
å markedsføre Frogner Vel og litt av det vi holder på med. Fokuserte spesielt på 
trafikkpresset Frogner sentrum er utsatt for etter hvert og forslaget til omkjøringsvei.  
Viser for øvrig til referat fra møtet på hjemmesiden til Sørum kommune. 
 


• MATEBUSS TIL TOGET 
Det er tydeligvis populært å ta toget fra Frogner og medfølgende trafikkaos. 
Harald sender brev til Sørum kommune med forslag om snarest å få etablert 
matebuss til stasjonen fra Vardefjellet, Hexebergåsen og Lunderåsen  til avgangene 
kl. 0654,0731 og 0754 og for ankomstene 1541,1617 og 1641. 
 


• STORVELLET 
Samarbeid mellom Lunderåsen-, Lindeberg, Hexebergåsen-, Vardeåsen- og Frogner 
Vel.   Hva skjer?  Willy sjekker med Øygarden. 
 


• FYRINGSANLEGGsaken. Ikke mottatt svar fra kommunen. Fortsatt lukt og bør følges 
opp dersom vi ikke har hørt noe innen neste møte. 
 


• OMKJØRINGSVEI. En mer langsiktig sak der vi gir kommunen litt tid på å svare. 
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