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Referat fra styremøte i Stange Næringspark den 12.8.2016
Den 12.8.2016 ble det avholdt styremøte i Furnes Jernstøperi AS sine lokaler.
Til stedet fra styret:
Styreleder Oddbjørn Maurdalen
Per Erik Finstad
Magnar Østlie
Hans Ola Oustad
Stein Kristiansen
Marius Mickelson
Styreleder gjennomgikk dagsorden, som ble godkjent uten innvendinger.
Ordinære saker til behandling:

1. Domenenavn diskuteres.
SN har i dag flere domenenavn og formelle eiere er ikke SN.
SN tar over domenet ;www.Stange-næringspark.no, de andre avskaffes.
– Stein følger opp.
2. Oppfølging/status fra befaringen med Stange kommune – Oddbjørn.
 Trond Rykhus endres til Oddbjørn i Brønnøysund – Marius følger opp.
 Oddbjørn purrer opp behovet for kaldasfalt med kommunen.
 Daglig leder Stridsberg fortsatt sykmeldt mht. forbedring frisikt i krysset Stensrud
vegen .
 Frisikt i krysset Uthusvegen – Oddbjørn følger opp
3. Oppfølging/status firmanavn på informasjonsskiltet.
 Kartet på informasjonsskiltet må oppdateres. Tomteutviklere må ta tak i dette.
Hans Ola tar ansvaret for å utarbeide nytt kart for området og sender til Marius
for bestilling.
 Lyssetting skal være ok – Stein
 Marius lager en kort instruks om skilting på SN sin hjemmeside slik at hvert firma
ordner sitt skilt.
 Marius bestiller ny skiltdel fra EKA og sørger for at det fysiske skiltet stemmer
med hjemmesiden sitt.
 Øvrig å bemerke vedrørende infoskilt
o Komatsu mangler fortatt
o Bilextra ajourføres
o Stange Dekksenter – Stein følger opp
o Endre Aagaard til Stange Asfalt - Stein følger opp
o Ole Øvergaard Transport – Per Erik følger opp
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o Hamar Salmakerverksted – Marius følger opp
o Stange Bilvask ?
o Posten fjernes – Magnar følger opp
o Hias endres til Sirkula – Oddbjørn følger opp
o «entreprenør» i tidligere Komatsubygget – Stein sjekker
o «Bilpleie» i tidligere Komatsubygget – Stein sjekker
o Hedemarken Curling Klubb – Magnar følger opp
o T. Ruud-Olsen Gruppen – Oddbjørn følger opp
o Fjerne Kåre Maagård Transport – Magnar følger opp
4. Andre aktuelle saker – alle
 Status medlemskontingent; Stein sender faktura og evt. sender purringer ved
behov
 Informasjon om Stange Næringsutviklingsfond – Oddbjørn

Referent

Marius Mickelson

