
1. Styrets årsberetning: 
 
1.1 Styrets sammensetning 2010: 
 
Leder:  Espen Storstein (På valg) 

Nestformann: Terje Iversen (fortsetter) 

Kasserer: Jorunn Sundfør      (fortsetter) 

Sekretær: Elisabeth Westersund (fortsetter) 

Styremedlemmer: Kurt Haug        (på valg, sittet kun halv periode da 

han flyttet. Så her velges det for et år.) 

 Anette Sundell         (på valg, kan ta gjenvalg) 

 Rolf Olerud (på valg, kan ta gjenvalg) 

 Ove Nordby (på valg, kan ta gjenvalg) 

Revisor: Ivar Jevne (på valg) 

     Arild Seyfarth    (på valg) 

 

Det er avholdt 6 styremøter i perioden for 2010. 

 

  
1.2 Lekeplass/Ballplass/ Øvrige fellesarealer 
 

 Vårdugnad ble avholdt som vanlig på fellesarealer og på lekeplassen. 

Oppslutningen var nokså bra i 2010, oppfordrer alle til å delta da dette er en 

god anledning til å bli bedre kjent med hverandre. 

 

 Lekeplassen har ikke fått noe oppgradering i 2010, så det er en del og ta tak i 

der. Det var budsjettert med penger med tanke på at det skulle kjøpes inn et 

nytt lekeapparat der. Dessverre ikke gjennomført. Kommer sterkere tilbake til 

dette i 2011. 

 
 
 
1.3 Faste aktiviteter. 
 

 Vårdugnad ble avholdt. 

 



 Tenning av julegran ble igjen i år avholdt med godt oppmøte, det ble servert 

gløgg og pepperkaker. Takk til Spar Røyken/kiwi røyken for sponsing av 

innhold til nisseposer! Nisseorkesteret var tilstede og underholdt i år også. Ble 

litt avkortet P.G.A. kaldt vær og instrumenter som frøs. 

 

1.4 Noen andre saker 
 

 Styret har i år jobbet med saken omkring TV signalene og leverandør. Det ble 

avholdt en ekstraordinærgeneralforsamling hvor vi stemte over hvem som skal 

være vår leverandør av tv signaler fremover. Valget stod mellom BOF, GET og 

riksTV, det ble stemt over og BOF vant frem videre. 

 

 Det er fortsatt ett stort problem med feilparkerte biler i Almebakken og 

Bjørnstadveien, spesielt nå når vi har mye snø og det er glatt. 

Styret har ingen direkte plikter til å politianmelde disse bilene. 

Hvem som helst i vellet kan gjøre dette i og med de står på kommunal tomt. 

 

 

 

 Vi vil minne om at vi må passe på hverandre. 

 Aksjon: Nabo hjelpen! 

 Skal du ut å reise si ifra til naboen, det kan fort komme uinnbudte gjester, da 

er det bra at naboen passer på. 

 

 Ikke reis ifra huset ditt slik at alle kan se at du er bortreist! 

Ha noen lys stående på osv. 

 

 
 Styret øvre gleinåsen vel. 


