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LJOSLAND VEST VELFORENING 

Org.nr. 912 655 830 

 

 

LJOSLAND 1041 

 

Møte:  Styremøte    19.10.2020 

Sted:  Tet Regnskap, Skippergata 3, Kristiansand 

  

E   Tilstede                 Birger Tvedt (BT)        

                                Bente Fjellestad            (BF) 

     Gun-Elise Gustafsson  (GEG) 

     Nils Oskar Skjærli       (NOS) 

     Idar Kristoffersen (IK)  

     Jan-Wiggo Mjøllner     (JWM) 

 

  954 23 311 

  924 24 012 

  901 67 031 

  911 004 54 

  958 89 766 

  977 77 984  

birger@uve.no 

bef@tet.no 

gun-elise.gustafsson@outlook.com 

nils@brilleoptikk.no 

idar.kristoffersen@lyse.net 

janwim@online.no 

 

 

Referat sendes:    - Møtedeltakerne 

   - Ljoslandinfo.no 

 

Sak Behandlet 

 

Konstituering av nytt styre 

Birger Tvedt, leder 

Idar Kristoffersen, kasserer 

Jan-Wiggo Mjøllner, sekretær 

Gun-Elise Gustafsson, styremedlem 

Nils Oscar Skjærli, styremedlem 

Bente Fjellestad, møtende varamedlem 

 

Rapportering av velets økonomi 

Enighet om at kasserer legger frem rapport om foreningens økonomi i 

perioden på storskjerm med utgangspunkt i kontoaktiviteten. 

Idar hadde ikke denne klar nå, men har dette klart til neste møte. Han 

kunne fortelle at det hadde vært liten aktivitet på kto, men ca kr 

23.000,- på utlegg til HELI TRANS for frakt av ny dagsturhytte. 

Ansvarlig  
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Gammel dagsturhytte. Hva gjør vi med denne? 

Utgangspunktet er at den er overdratt vederlagsfritt til LVV og at den 

må fjernes innen 01.06.21 

Idar og Birger har inspisert den og mener at den er i så god forfatning 

at den kan plasseres ved Upse. Noen av medlemmene mener at den 

bør rives, men man kommer til enighet om at dersom den kan brukes 

som dagsturhytte ved Upse kommer en billig til en lang tids 

midlertidig løsning. 

Idar og Birger organiserer «flytteprosjekt dagsturhytte til Upse» 

med søknad til kommune, tillatelse av grunneier, hvor den skal 

plasseres og organisering av dugnad til opparbeidelse av platting som 

den kan stå på. 

Jan-Wiggo undersøker med Asle om helitransport 

 

Nils Oscar sjekker mulighet for benker utenfor dagsturhyttene med 

Aktiv Åseral og TT Anlegg for eventuell sponsing og transport 

 

Utbygging Grønli-høgda 

Idar orienterte fra befaringen med grunneiere, kommune, utbygger og 

velforeningen. 

Totalt gis det ca  2-2,5 mill i utbyggingsbidrag til lokalmiljøet fra 

utbygger via kommunen. 

Viktig at disse kommer hyttefeltet tilgode, primært rundt Grønli, 

sekundært resten av Ljosland vest. 

Forslag om støtte til frisbee-golf og veivedlikehold. Videre bør det 

bygges ut P-plass for 30 biler med én gang og ikke 15. 

Det kan søkes SVR om økonomisk støtte til vintervedlikehold av 

parkeringsplass i 20 år 

Viktig for velforeningen at vi ikke blir sittende med 

vedlikeholdsansvar, spesielt ikke for tiltenkte toaletter. Det må også 

være en kompensasjon til veivedlikehold. 

Idar utarbeider et utkast fra LVV som Birger signerer på vegne av 

LVV 

Tilsvarsfrist:  23.10.20 
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Fastsettelse av kommende styremøter 

26.12.20 kl 14 hos Jan-Wiggo, Nedre Ørnefjellv 25 

27.02.21 kl 16 hos Birger, Øvre Ørnefjellv 

01.04.21 ko 16 hos Nils Oscar, Øvre Ørnefjellv 

10.06.21 kl 18 ute, Kristiansand 

24.08.21 kl 18 Skippergata 3, Kr.sand 

 

 

 

 

 

    

 


