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Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel 
Møtereferat 

Avholdt: 05/11/2014 @ Kristian Mong 
Til stede: Elisabeth Westersund, Kristian Mong, Peter K. Austad, Anette 

Sundell, Jorunn Gumpen Sundfør, Geir Iversen, Rolf Olerud  
Frafall: Sune Vork 
Neste møte: 10.12.2014 @ Jorunn Gumpen Sundfør kl. 18:00 
Referent: Kristian Mong 

 

Informasjon 

Tittel Innhold 

Hundepark Hadde møte med representant for hundeeierne 6. 
oktober 2014 hos Jorunn. Har lagt ut informasjon på 
web om hvem interesserte hundeeiere kan kontakte; 
Styret har ikke kapasitet til å følge saken videre, men 
kan finansiere dokumentgebyr ved en evt søknad 
mot Kommunen. Se også eget møtereferat på ØGVs 
nettsider. 

Peter flytter Dette var antageligvis Peters siste møte, da han 
allerede har flyttet fra Gleinåsen. 

Antennemasten ved 
ballplassen (1405_5) 

Har ikke aktivisert annonsen igjen, og her kommer 
vinter’n, så vi legger saken på is. 

Navn og husnummer på 
postkassene (1409_2) 

Forrige skriv inneholdt en oppfordring til at folk 
merker postkassene sine skikkelig med navn og 
husnummer. 

Parkering i svingen 
Bjørnstadveien/Almebakken 
(1409_1) 

Har vært i kontakt med Politiet, og de bad oss om å 
samle inn bilder av parkering og sende dem. Prøver å 
følge dette opp, og oppfordrer andre beboere til å 
også følge med. 

Veiskilt Har fått svar fra Røyken Kommune angående veiskilt 
- de skal ta det med på prioriteringslisten for 2015. 
Styret følger det ikke videre opp. 

Vedtekter (1405_4) Gikk gjennom Peters forslag til vedtekter. Vi foreslår 
endring på generalforsamlingen neste år. Foreslår 
også at man heretter skal velge valgkomite på 
generalforsamlingen, slik at man får det på referatet. 



 

 

Lar det ligge til da. 

Fyllmasse (1405_6) Geir har vært i kontakt med et firma som kan påta 
seg utgraving og fiksing. Kan muligens ende i 4-5 
nye parkeringsplasser ved 
Granliveien/Bjørnstadveien. Må identifisere hvor 
grenser går og hva som må søkes mot Kommunen. 
Det er snakk om en pen sum penger, så vi må ta opp 
saken på generalforsamling. Lar det ligge til da. 

 

Videreført fra tidligere 

Tittel Innhold Aksjon 

Snegleaksjon 
(1405_7) 

To runder med utdeling av Nemaslug har vært 
gjennomført. Ved siste omgang var det lite 
oppmøte pga veldig få snegler å finne. 

Kontakte Kommunen og oppfordre om at de 
kjører slike aksjoner neste år, og gjerne litt 
tidligere (begge rundene). 

 

 

 

Sune 

Forsikring for 
lekeplass 
(1405_2) 

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

Videreføres til neste gang. 

Elisabeth 

Kabelsak 
(1405_3) 

Peter og Geir tar et møte om 
erfaringsoverføring. Hele teknisk etat i Røyken 
Kommune er omveltet. Peter har prøvd å få 
kontaktpersoner i hele høst, og han har fått et 
navn som skal sette seg inn i saken. 

 

 

Peter/Geir 

 

Nye punkter 

Tittel Innhold Aksjon 

Forskjønnelse 
av Røyken 
(1411_1) 

Det er mulighet for å søke om ”forskjønnelse 
av Røyken”. Frist 1. Desember. Søker om støtte 
til benk/blomster etc. 

Anette 

BOF/Viken Viken Fiber har delt ut lapper og vært på 
dørene til folk. Det er snakk om evt graving av 
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Fiber (1411_2) fiber. Lederen i BOF ønsket gjerne et møte med 
ØGV-styret. Peter formidler kontakt dersom 
det passer. 

 

Peter 

Julegrantennin
g (1411_3) 

Bestilling juletre 

Korps 

Saft/gløgg 

Nisse 

Invitasjon til husstandene 

Sette opp juletre 

Kjøpe nye lys til juletre 

 

Elisabeth 

Anette 

Anette 

Elisabeth 

Elisabeth 

Rolf 

Jorunn 

Purring vel-
avgift (1411_4) 

Mange som ikke har betalt vel-avgiftene i år. 
Purring starter. 

Jorunn 

 

 

 

 


