
REFERAT FRA STYREMØTE 
ØRMELEN VEL

TORSDAG 19 AUGUST 2010

Til stede:  Eli Fjølstad,  Eva Hammer,  Snorre W. Almo,  Tore Varslot,  May Britt Bjørklund,  Sølvi Melvold,
                 Hans Kverkild og Ole Arnt Skogvoll.

Ikke møtt:  Karin Pedersen,  Stig Krokstad og Toril Solstad.

● Infotavla:
         Befaring for oppsett av infotavle ved Coop Prix på Ørmelen. 3 mulige plasseringer avklart med ledelsen av Prix.
         Beste plassering i inngangspartiet til Prix. I så fall dekker Prix kostnadene til belysning av tavla og en del av 
         kostnadene for tavla. Ønskelig med større tavle (2,40m bredde) slik at den dekker begge vinduene på veggen. 
         Prix vil pusse opp inngangspartiet.
         Westvik Reklame driver for tiden finpussing av layout for tavla. Krever kr. 300 pr bilde som ikke leveres av 

Verdalsbilder.

●  Klipping langs Tangenveien mot E-6.
Det har vært dårlig med klipping langs Tangenveien mot E-6 i sommer. Ser ikke særlig bra ut.
Arentz Munkeby, Levanger er ansvarlig for klipping langs E-6,  (fra Levanger og til Asphaug nord for Steinkjer)
også klipping langs Tangenveien innenfor støyskjermingen.
Eli tar kontakt med kommunen for avklaring og henstilling om bedre vedlikehold langs denne veien.

● Fotballøkka ved Granveien.
Kommunen har klippet her 2 ganger i sommer. Området er nå igjenvokst.  Tore Varslot har vært i kontakt med
formannen i «Granveien Velforening», men hatt vansker med samarbeid og i å komme fram til en brukbar måte
å vedlikeholde området på.  Saken stilles i bero inntil videre.

● Benker/bord på Ørin Nord.
Etterlysing av tilbudet fra Fylkeskommunen om benker/bord til utplassering på Ørin Nord.
Sølvi tar kontakt med Fylkeskommunen for avklaring av ståa.

● Manglende gangfelt Tangenveien ved Korporal Skavhaugsvei.
E-mail fra Ingri Sliper (vedlagt) om manglende merking av gangfelt i Tangenveien.
Ole Arnt oversender brevet til Åge Isaksen ved Planavdelingen i kommunen for evt. videre behandling.

● Kronerulling for Grendehuset.
Denne går meget tregt. 3 ganger i avisen. Ingen utleie av huset i det siste. Lite inntekter. Den foreløpige avtalen
med kommunen utløper 30. september. Skal driften av huset legges ned?  Nødvendig med nytt fellesmøte mellom
Husstyret - Ørmelen Vel - Ørmelen Danseforening snarest etter 9.september. når leder i Husstyret og leder i
Ørmelen Vel kommer hjem fra ferie.  

Ole Arnt Skogvoll
                     Referent


