Innkalling til extraordinært Årsmøte i Langodden Vel,
mandag 30.3.09, kl. 1800 Aula B, Hundsund Ungdomsskole.
Tema: Sikkerhet i velområdet
Styret foreslår samme rutiner, ordstyrer, tellekorps, referent og protokollunderskrivere som ved det
ordinære Årsmøtet 2009. Dagsorden:

Videoovervåkning av Langoddveien
Det ordinære Årsmøte 2009 vedtok å utrede videoovervåkning av Langoddveien og å presentere et
forslag på et ekstraordinært Årsmøte.
Styret har innhentet opplysninger hos Datatilsynet, Politi, advokat, vaktselskaper og Bærum
Kommune. Det konkluderes med at videoovervåkning av trafikken inn og ut fra Langodden vil virke
forebyggende på kriminell aktivitet i velområdet og vil være lovlig såfremt tiltaket skiltes og meldes til
Datatilsynet.
Styret går enstemmig inn for slik videoovervåkning av inn- og utkjøringen til Langodden og ber Årsmøtet
vedta:
Styret får fullmakt til å installere videoovervåkning av innkjøringen til Langoddveien samt
melde tiltaket til Datatilsynet og å sette opp lovpålagt skilt. Totalkostnadene, kr. 32 000.-,
belastes vellets budsjett for 2009.
Driftsrutinene tas inn i vellets vedtekter som følger:
1. Årsmøtet anser behovet for videoovervåkning av Langodden å være påkrevet grunnet to registrerte
innbrudd på Langodden det siste året og økende antall innbrudd og voldsepisoder i velområdets
nabodistrikt.
2. Formålet med videoovervåkning av inn-/utkjøringen til/fra Langodden er kun å forhindre kriminell
handling og å være et eventuelt bidrag i politietterforskning av slik handling. Annen bruk er ikke tillatt.
3. Videoovervåkning av inn-/ utkjøringen til Langoddveien er velstyrets tekniske og formelle ansvar. Styret
skal til enhver tid skal påse at overvåkningen utføres iht. lov, forskrift og politivedtekter samt at utstyret får
det nødvendige vedlikehold. Styret er til enhver tid ansvarlig for rutiner mot sikkerhetsbrudd. Styret
etablerer seg med et videoansvarlig styremedlem for ett år av gangen. Styremedlemmene har taushetsplikt
gjeldende for enhver opplysning som han/hun måtte få kjennskap til via opptak.
4. Ett kamera skal, med grunneiers tillatelse, være plassert i stolpe ved Langoddveien 43 - 47. Det rettes mot
øst slik at det registrerer nummer og merke på inn- og utkjørende biler. Kameraet skal justeres slik at det
ikke tar opp aktiviteter på privat eiendom. Videoopptaker plasseres i nærliggende garasje eller uthus etter
avtale med grunneier. Nøkkelkopi til denne garasjen/uthuset overlates av grunneier til videoansvarlig
styremedlem. Det skal ikke installeres monitor.
5. Videoopptak skal kun være tilgjengelig for politiet i etterforskning av kriminell handling, nødsituasjon
eller søk etter savnede innenfor velområdet. Videoopptak utleveres omgående til og kun etter begjæring fra
politiet. Tilgang til opptak for viderelevering til Politiet, skal være kodet og gå via videoansvarlig eller i
dennes fravær et annet styremedlem.
6. Kun det aktuelle valgte styre skal ha kjennskap til koden: Etter hvert Årsmøte endres koden av nytt styre.
7. Beboer som anmelder eventuell kriminell handling til politiet oppfordres samtidig om å gi politiet
kontaktinfo til styret slik at Politiet får rask tilgang til opptak.

8. Videoopptak skal slettes automatisk etter 30 døgn eller etter den tid som lovverket maksimalt krever til
enhver tid..
9. Installasjon, driftsutgifter og vedlikehold, herunder strøm til kamera dekkes inn i budsjettet det aktuelle år.
10. Opplysningskilt med Langodden Vel som oppgitt ansvarshavende settes opp slik lov og forskrift krever.
Styret foreslår oppsatt et skilt ved innkjøringen til Langoddveien:

((Kamerasymbol))
Boligområdene er
videoovervåket.
Boligene har alarm.
+ liten tekst på Engelsk Rumensk
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Langodden Vel

Lovgivningen vedrørende videoovervåkning finer du på http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031007.html (§§ 36 - 41) og i tilhørende Sentrale Forskrifter (§§ 8, 1-5)
Styret er interessert i forslag til vedtektsformuleringer eller eventuelt andre endringer. Vi ber også om å få
vite om noen krever lukket avstemning i denne saken. Begge deler må være styret/arbeidsutvalget i hende
innen 14.3.09 til erik@dillerud.no Kun mindre vesentlige endringer av styrets forslag vil bli godtatt som
”benkeforslag”.
Også ikke-medlemmer, grunneiere til eiendom på Langodden, kan delta og stemme ved dette møtet
vedrørende videoovervåkningen. En stemme per husstand. Iverksettelse av videoovervåkning krever
simpelt flertall, mens vedtektene krever 2/3 flertall. Hvis videoovervåkningen vedtas, kan grunneier som
er uenig i en slik overvåkning, klage til Datatilsynet som så forelegger klagen for Personvernnemnda.
Alarm
Styret har brakt i erfaring at noen boliger på Langodden ikke har alarm og ber Årsmøtet diskutere om
styret bør innhente et kollektivt tilbud på alarm, hvilket det eventuelt vil stå fritt opptil enhver å benyttes
seg av.
Sikkerhetssjekk
På det ordinære årsmøte 2009 ble det vedtatt å innhente kollektivt tilbud på sjekk av brannvern. Styret ber
Årsmøtet diskutere om dette tilbudet bør utvides til å gjelde en generell frivillig sikkerhetssjekk der også
innbruddssikkerhet vurderes.
Grunneiere på Langodden oppfordres til å fremsette skriftlige forslag innen 14.3.09 vedrørende mulige
andre sikkerhetstiltak på Langodden.
Endelig innkalling med eventuelle forslag fra medlemmene vil bli sendt ut ca. 16.3.09.
Med hilsen, 2.3.09, Styret i Langodden Vel
Erik Dillerud (fm), Rolf Bruknapp, Eli Gjøen, Erik Hynne, Siw Ødegård
Addendum, appell:
Fra og med 2010 vil vår trofaste kasserer, Geir Schjetne, fratre. Forslag til ny kasserer vil bli sterkt
verdsatt. Styret vil foreslå at kassereren får et rimelig honorar. Trolig vil denne ”lille” jobben egne seg for
en hjemmeboende student i et merkantilt fagområde.

