
Innkomne saker 

Grendelagets navn 

Jeg ber årsmøtet ta stilling til om grendelagets navn skal tilbakeføres til det opprinnelige navnet. 

Ved registrering av grendelaget som eget foretak i Brønøysundregistrene skjedde det en tildragelse 

som endte med at Porsmyra Grendelag ble til Porsmyra Grendalag. 

Årsmøte bes ta stilling til om dette bør endres i Brønnøysundregistrene. 

Graving av fiber 

Jeg ber styret om å orientere årsmøtet om det har kommet søknader om graving på fellesarealer som 

kan få betydning for medlemmene. 

Bakgrunnen for anmodningen er Telenors salg av fibertilknytning og planer om legging av fiberkabel 

generelt i Tillerbyen og Porsmyra spesielt. Porsmyra Grendelag bør ta grep som gjør at det er vi som 

har kontrollen når graving starter på fellesarealene. Denne gangen skal riktignok gravingen på private 

areal skje i egen regi. Men jeg har friskt i minne om hvordan det gikk sist vi hadde graving i 

forbindelse med legging av det som nå er GET fiber. Enkelte steder ligger fiberrørene fortsatt i dagen 

og der de er gravd ned er det ikke tilstrekkelig overdekking som sikrer mot skade. 

Kontroll på graving i fellesarealet er også viktig for at ikke kvaliteten på arealet skal forringes. 

Spesielt har vi erfaring for at asfaltarbeider repareres med butt i butt istedet for overlapp/finger skjøt. 

Likeså er det ofte vanskelig og få forståelse for at intern veienes midt fall må beholdes. Det seneste 

eksemplet på dette er reparasjonen etter Statkrafts graving i veien fra trafokiosken og sørover der det 

nå sjelden eller aldri tørker opp etter regnvær. 

Om grendelaget ikke allerede har blitt kontaktet av Telenor ber jeg årsmøtet gjøre vedtak om at 

medlemmene skal holdes orientert om eventuelle gravearbeider som kan få betydning for det enkelte 

medlemmet. 

Jeg ber også årsmøtet bestemme hvordan Porsmyra Grendelag skal forholde seg til gravearbeidene i 

forbindelse med legging av fiber. Skal vi være en aktiv deltaker eller passivt la Telenor gjøre som de 

vil? Skal vi be Telenor om å involvere Grendelaget for å få innsyn i og bli en part i planleggingen av 

gravearbeidet.   

 

Forbedring av inngangspartiet til Porsmyra. 

 

Grøntområdet på begge sider av innkjørselen til Porsmyra bærer preg av dårlig jordsmonn. Det er 

stort sett bare ugras som vokser der, i motsetning til innkjørselen til de andre gatene bortover John 

Aaes vei. 

Jeg vil foreslå at vi får harvet opp området, fylt på ny, god jord, gjødslet og sådd til på nytt. Regner 

med dette er en jobb som kan gjennomføres i løpet av dugnadene, og at vi kommer langt med 10-

15.000 kroner. Betyr i tilfelle ca. 200 kr. mer i årsavgift for det neste året. (Tips for prisvurdering: 

Ramlo sandtaks nettside, den har egen priskalkulator). 

 

 



Jeg er klar over at det er kommunen som eier området, men jeg vil tro det er liten mulighet for at de 

vil prioritere å gjøre noe med det. Det går selvsagt an å ta en henvendelse til kommunen og spørre 

(mulig det er gjort av tidligere styrer), men dersom de sier nei eller ikke kommer med noe konkret 

svar i løpet av svært kort tid, så foreslår jeg at vi gjennomfører oppgraderingen, 

evt. ber kommunen om en kostnadsdeling i ettertid. 

Det er vi som bor her som ser innkjørselen vår daglig og som vil ha glede av forbedringsarbeidet. Og 

når hus skal selges er det ikke dumt å gi potensielle kjøpere et godt førsteinntrykk av området. 

Forbedring av området mellom lekestativene/sandkassa/dissene på fellesarealet 

 

Dette er et område som etter hvert har blitt et «grøntområde light». Opprinnelig er det vel et 

grusområde, men området er etter hvert halvveis gjengrodd med ugras. Det virker nokså ustelt og 

burde enten blitt maskinelt renset for ugras, eller sådd skikkelig igjen slik at det blir et plenområde 

som resten av området. Jeg vil anbefale det siste, men det kan jo  

styret diskutere og evt. komme med et konkret forslag til årsmøtet. Det viktigste er at det blir gjort noe 

med dette. 

 

Vil også anbefale at vi i løpet av sommeren får renset fotballbanen slik at den ikke gror igjen. Det er 

jo mindre aktivitet der nå enn i banens «glansdager» på 90-tallet, og den kan også fort virke ustelt 

dersom den ikke vedlikeholdes.  

Tre felling på fellesområdet 

 

Vi i nummer 18 ønsker å hugge ned de høye trærne som står på fellesområdet, foran nummer 16. 

Årsaken til dette er at trærne skjermer for sola på terrassen vår fram til ca kl 10:00 på sommeren, og vi 

ser ikke at det er noen god grunn til at det skal stå så mange trær på den størrelsen der. 

Gatelys 

 

Kan styret fram mot neste årsmøte sett nærmere på muligheten for å få montert gatelys med solcelle 

på 2-3 punkter i hver av våre 6 gater. Tror det er flere enn oss som synes det er svært mørkt langs de 

interne veiene, spesielt når snøen er så ustabil som nå. 

 

Det ble sett på saken for veldig mange år siden, men da var ikke solcelle noe alternativ, så da stoppet 

det opp på grunn av de løpende strømkostnadene lysene medførte, pluss gravearbeidet. 

 

En kjapp sjekk på nettet: Priser på rundt 10.000 pr. lyspunkt.  Tenkte altså ikke å foreslå konkret at vi 

skulle ordne med gatelys nå, men at styret kunne jobbe nærmere med saken fram til årsmøtet 2021.  

 


