
Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel 
Møtereferat 

Avholdt: 08/09/2014 @ Anette Sundell 
Til stede: Elisabeth Westersund, Kristian Mong, Peter K. Austad, Anette 

Sundell, Jorunn Gumpen Sundfør, Geir Iversen, Sune Vork 
Frafall: Rolf Olerud 
Neste møte: 05.11.2014 @ Kristian Mong kl. 19:30 
Referent: Kristian Mong 

 

Informasjon 

Tittel Innhold 

Dugnad Har hatt dugnad med greit oppmøte - 170 pølser (mot normalt 
120). Fungerer bra å møte ved lekeplassen og fordele oppgaver 
utover. Vi trenger en mini-dugnad på øvre delen av lekeplassen, 
men har problemer med å finne noen som kan hjelpe til med det. 

Gresskutter Kristian har kjøpt gresskutter til bruk på lekeplassen. Folk kan 
låne dersom de synes gresset blir for høyt. 

 

Videreført fra tidligere 

Tittel Innhold Aksjon 

Hundepark 
(1405_1) 

28.05.2014: Geir har vært i kontakt med 
kommunen - trenger søknad om omregulering 
(formålet med stedet) (permanent regulering 
om til hundepark, eller både ballplass og 
hundepark?), må via politikere og 
nabovarsling. Geir kontakter en dame i 
kommunen som ikke var tilstede denne uken. 

08.09.2014: Geir har vært i kontakt med Ingvild 
Skaseth i kommunen og fått noe mer info 
rundt prosessen. Vi har nok grunnlag til å 
innkalle hundeeierne til møte nå, så vi inviterer 
til en kopp kaffe og en informasjonsrunde hos 
Jorunn: Mandag 6. oktober, Gleinåsveien 16, kl 
19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristian 
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Snegleaksjon 
(1405_7) 

Utførte første runde av aksjonen i starten av 
juni. 

08.09.2014: Runde nr to: 24-25 september 
klokken 18-19. Formuler nye skriv til utdeling. 

 

 

Kristian 

Forsikring for 
lekeplass 
(1405_2) 

Har fått noe info rundt forsikring. Kontakte 
forsikringsselskapet for en nærmere samtale. 

Elisabeth 

Kabelsak 
(1405_3) 

Peter og Geir har vært på møte med 
kommunen. Rapporten har kommet. Vann og 
avløp er ikke bra på Røyken, men det er verre 
andre steder enn Gleinåsen, så vann og avløp 
blir ikke tilknyttet prosjektet. Det er mye 
turbulens i kommunen pga ny organisasjon, så 
vi lar saken ligge frem til vi har 
kontaktpersoner i det nye selskapet. Alle våre 
kontaktpersoner forsvinner. Peter flytter og må 
slippe saken senest 1. desember. Geir overtar 
koordineringsansvaret. 

Sende info til nye kontaktpersoner og stort sett 
starte på nytt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter 

Vedtekter 
(1405_4) 

Gå gjennom vedtektene og belyse endringer 
som kan foreslås til neste års 
generalforsamling 

Peter 

Antennemasten 
ved ballplassen 
(1405_5) 

28.05.2014: Annonsert på finn.no til kr 5000,- 

08.09.2014: Dårlig med respons. Kan bli 
utfordrende å ta den ned. Aktiviserer den igjen 
på finn.no. 

 

 

Peter 

Fyllmasse 
(1405_6) 

Det ble fjernet trær i krysset ved Granliveien 
og Bjørnstadveien ifm dugnad. Vi ser på 
mulighetene rundt å legge fyllmasser i 
grøftene der og tilrettelegge for 
parkering/snømasser. Må evt legge rør i 
grøftene først. Sjekker om Follestad 
Renovasjon kan gi/selge fyllmasser. 

 

 

 

Geir 

 



Nye punkter 

Tittel Innhold Aksjon 

Parkering i 
svingen 
Bjørnstadveien
/Almebakken 
(1409_1) 

Bussen blir blokkert. Barn på vinterstid kan bli 
påkjørt fordi man ikke har oversikt i svingen. 
Involverer Politiet. 

Elisabeth 

Navn og 
husnummer på 
postkassene 
(1409_2) 

Legge til på neste fellesskriv at folk bør skrive 
navn og adresse på postkassene 

Kristian 
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