
 

INFORMASJON FRA  

LERKEHAUG VELFORENING 
 

Velkommen til Lerkehaug! 
 

Lerkehaug Velforening arbeider med å 

tilrettelegge for trivsel og godt 

naboskap for beboerne på Lerkehaug. 

Vi jobber for bedre vegforhold, bedre 

lekemuligheter for barn og et godt 

sosialt miljø for både barn, unge og 

voksne.  

 

Vi ønsker å få vite hva du synes kan 

gjøre Lerkehaug til et enda bedre sted 

å bo. Send en mail til 

randi.e.nilsen@hotmail.com og tips 

oss! 

 

Hilsen styret i Lerkehaug Velforening  

Randi Nilsen (leder) 

 

Kontingent 2020 
 

Kontingent for 2020 betales til 

kontonummer 4410.06.55362.  

Merk innbetalingen med navn. 

Satsene er like som i fjor:  

Familie: kr. 300,-  

Enslige: kr. 150,- 

 

Kontingenten kan også betales med 

Vipps til 605148. Husk å skriv navn. 

 

Vårdugnad 7. mai  

 

Torsdag 7. mai kl 17:00 - 19:00 blir 

årets vårdugnad. Vi oppfordrer alle 

som har anledning til å bidra. 

 

Pga covid-19 så kan vi kun være 5 

personer pr sted. I år skal vi rydde 

begge lekeplassene, stien til 

bussholdeplassen, kantklipping ved 

barnehagen og søppel langs gatene. 

 

Oppmøte ved lekeplassene så blir 

arbeidsoppgaver fordelt. 

 

Ta med rive, trillebår, ryddesag og 

annet du tror trengs og møt opp! 

Velkommen til en trivelig dugnad og 

godt naboskap! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:randi.e.nilsen@hotmail.com


 

Årsmøte 19. mai kl 19:30 
 

Tirsdag 19. mai kl 19:30 - 21:00 

gjennomføres årsmøte i Lerkehaug 

Velforening. Det blir vanlige saker og 

valg. Nye til styret er allerede spurt så 

du blir ikke hengende med et verv 

hvis du møter opp:)  

 

Årsmøtet gjennomføres digitalt. Følg 

med på facebook-siden for 

sakspapirer og lenke til videomøte. 

 

Hvis noen har innkommende saker så 

må disse sendes til 

randi.e.nilsen@hotmail.com innen 10. 

mai.  

 

Facebook 
 

Vi er selvsagt på Facebook! Adressen 

er: https://www.facebook.com/ 

LerkehaugVelforening/ 
 

lerkehaug.no 
 

Vi minner også om lerkehaug.no som 

Trond Iversen oppdaterer med flotte 

artikler om feltet vårt. Her finnes 

informasjon om alle husene og artige 

historier fra og rundt Lerkehaug. 
 

 

 

 

Kontaktinfo til 

beboerne 
 

Styret i velforeningen ønsker å bygge 

opp et medlemsregister med 

epostadresser og mobilnr. Vi ønsker 

dette for å kunne sende ut relevant 

informasjon om dugnad, årsmøte og 

ting som skjer på en raskere måte enn 

å legge et papirskriv i postkassen til 

145 postkasser. Det hadde vært 

supert om du kan sende epostadresse 

og mobilnr samt vei/husnummer til 

vegard@forbord.org. Dere trenger 

ikke å være betalende medlem for å 

gjøre dette.  
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