
Årsberetning for Lerkehaug Velforening 2009 

 

Styrets sammensetning: 
Styret har i 2009 bestått av: 
Leder:   Ragnhild Vist Lindberg 
Nestleder:  Trude Nilsen 
Kasserer:  Jens Grande 
Sekretær:  Anne Byberg 
Styremedlem: Anita Welde 
 
Revisor: Jarle Austli og Maj-Brit Ervik 
 
Valgkomite: Terje Bjerkan og Snorre Haugseth 
 
 
Medlemmer: 
Det har vært 46 betalende husstander/medlemmer i velforeningen i 2009. 
 
 
Styrets arbeid: 
Styret har avholdt 7 styremøter i 2009.  
 
Saker som styret har jobbet med: 
• Styret fikk i oppdrag av årsmøtet 2009 å iverksette salg av Merkesåsen til 

Steinkjer Hundeklubb. Dette ble effektuert i løpet av første halvår 2009. Prisen ble 
kr. 350.000,-.  
  

• Ballvegg på leikeplassen i Lerkeveien. Takk til Arild Christensen og gutter i gata 
for initiativ og gjennomføring. 

 
• Asfalt og gatelys. Den 12.10.09 hadde styret møte med Steinkjer kommune, hvor 

det ble diskutert samarbeid med kommunen om vei/asfalt, gatelys, 
forskjønning/beplantning langs Lerkehaugveien og tiltak for barn/unge. 
Representanter fra styret har foretatt intervjurunde med beboerne i Malisveveien. 
Asfalt og gatelys er egen sak på årsmøtet.  

 
• Søknad til Steinkjer kommune om tilskudd til forskjønnelse/beplantning av 

områder langs Lerkehaugveien.  
 
• Det er sendt skriftlig innspill til Steinkjer kommunes gatelysplan med forslag om 

12 lyspunkter i feltet.  
 



• Lerkehaug Barnehage og Lerkehaug Velforening har i fellesskap fått midler fra 
Gjensidige-fondet til inngjerding av området rundt barnehagen. Når det gjelder 
barnehagen, har styret hatt møte med representanter fra barnehagens styre, og 
det ble nedsatt ei gruppe bestående av 3 fra velforeningens styre og 3 fra 
barnehagens styre som skal jobbe med uteområdet utenfor barnehagen.  

 
• Planlagt søknad om tippemidler til å lage ballbinge uten vegger på leikeplassen i 

Kvernhusvn. Dette vil det bli jobba med når planen for uteområdet ved 
barnehagen er konkretisert.  

 
• Å få tatt ned trærne på leikeplassen i Kvernhusveien 
 
 
Arrangementer:  

• St.Hansfeiring på leikeplassen i Lerkeveien 
• Juletrefesten som var planlagt til 5. juledag på skytterhuset, ble avlyst pga. 

ingen påmeldte 
• Vårdugnad. Det har som vanlig blitt gjennomført dugnader på fellesarealene i 

feltet, noe som gjør nærområdet triveligere.  
 
 
Økonomi: 
Revidert regnskap og budsjett legges fram på årsmøtet.  
 
 
 
Styret vil takke for året som har gått. En spesiell takk til alle som har gjort en innsats i 
komiteer, deltatt på dugnader og engasjert seg i enkeltsaker.  
 
Vi anmoder alle beboerne på Lerkehaug om å bli medlemmer av Lerkehaug 
Velforening og støtte opp om velforeninga.  
 
 
 
Ragnhild Vist Lindberg 
leder 


