
Til Generalforsamlingen Linjebo Borettslag 2015

Da Jessheim i 2012 fikk bystatus fikk styret en henvendelse fra Ullensaker
kommune om å være med i den skilting av Historiske Jessheim som skulle
foretas i den forbindelse. Det daværende styre takket nei til forslaget.

Det nåværende styre ser dog nå at det kan være positivt for Linjebo Borettslag
å være med i den gruppen av bygninger som er markert som en del av
Historiske Jessheim.

Linjebo er tatt opp i Kulturminnevernplanen for Ullensaker, og er derfor i
øyeblikket ikke aktuell som område for videre utbygging. Dette er dog en
kommunal verning i laveste klasse, og den kan oppheves når som helst. Det
skjer en veldig en stor utbygging i Linjebos nærhet i årene fremover og styret
mener derfor at en slik skilting kan ha en psykologisk betydning, så ikke
politikere har så lett ved å oppheve verne-vedtaket.

Samtidig mener styret også det vil være viktig å gjøre oppmerksom og å sette
fokus på Linjebos historie på denne måten. Kommunen stiller seg svært
positive til å få Linjebo med i ordningen og mener også at det er «en fin
mulighet til å skape oppmerksomhet rundt og stolthet over lokalmiljøet».

Styret har vært i kontakt med to meglere som har solgt leiligheter i Linjebo de
siste par årene, og ingen av dem mener det vil ha negativ innvirkning på pris
eller kjøpelyst at det skjer en slik skiltning.

Skiltingen vil være en blå plakette som de ses ellers på Jessheim, og den skal
betales av Linjebo selv med kr., 7.500,- Skiltet skal settes opp på en husvegg,
etter Linjebos valg. Styret har ikke tatt stilling til hvilken husvegg det skal være.

Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen i Linjebo Borettslag vedtar at Styret får satt i verk
nødvendige tiltak for å få skiltet at Linjebo Borettslag er en del av det
Historiske Jessheim.

Jessheim, 27.04.2016


