
3. Styrets årsberetning: 
 
3.1 Styrets sammensetning 2014: 
 
Leder:            Elisabeth Westersund (fortsetter)  
Nestformann:     Peter Austad  (på valg trakk seg i november) 
Kasserer:     Jorunn Sundfør (fortsetter) 
Sekretær:     Kristian Mong (på valg ) 
Styremedlemmer:  Rolf Olerud (på valg) 
      Sune Vork (fortsetter) 
      Anette Sundell (på valg) 
      Geir Iversen (fortsetter) 
Revisor:     Terje Kvam og Hans-Otto Haavik 
 
Det er avholdt 8 styremøter+ generalforsamling i perioden for 201.  
 
  
3.2 Lekeplass/Ballplass/ Øvrige fellesarealer 
 
 

• Lekeplassen; Det er ikke gjort noen innkjøp i 2014. Det ble som vanlig avholdt vårdugnad.  
 

• Ballplassen; Det er ikke gjort noe med denne i år. 
 

• Slalombakken; Denne har kommunene overtatt ansvaret for å få opp å stå igjen. Vi har 
fortsatt 20.000 kr stående på konto øremerket slalombakken.  
 

• Øvrige Fellesarealer; Det har og vært en gruppe som har jobbet med parkering og 
inn/utkjøring til Grette.  
 

• Trær; Det har blitt ryddet opp siste del av trær/busker ved siden av Grette. Dette ble gort på 
dugnad fra styret. 

•  
3.3 Faste aktiviteter. 
 

• Vårdugnad ble avholdt som vanlig på fellesarealer og på lekeplassen. 
 Oppslutningen var nokså bra i 2014. Vil fortsatt  oppfordrer alle til å delta da dette er en god 
 anledning til å bli bedre kjent med hverandre. Det er også kjøpt inn en kantklipper på velets 
 regning så den er det bare å låne og ta et tak på lekeplassen ( og andre fellesareal) ved 
 behov 

• Komprimatorbilen kjørte sin runde og plukket opp hageavfall før 17 mai i år og som alltid. Vi 
oppfordrer folk til og bli enda flinkere til og komme ut og hjelpe til med sitt avfall. Takk til 
gjengen som stiller trofast opp og er med bilen rundt for å fjerne alt hageavfallet som 
medlemmene legger ut.  

• Tenning av julegran ble igjen i tradisjon tro avholdt første søndag i advent  med godt 
oppmøte. Treet var i år flyttet lengre inn på plassen så vi fikk til å danne et par ringer for 
juletregang. Det ble servert gløgg og pepperkaker, og julenissen kom i år også. 
Nisseorkesteret var tilstede og underholdt som alltid.   

 
3.4  Infrastrukturprosjekt / legge alle kabler i jord 
 
Styret har jobbet videre med dette i hele 2014. Se hjemmesidene våre for oppdateringer. 
  
3.5 Noen andre saker/div 
 
Det jobbes også med problemer i forhold til parkeringsplasser spesielt i nederste del av 
bjørnstadveien. 



 
Det er fortsatt ett stort problem med feilparkerte biler i Almebakken, spesielt nå når vi har mye snø og 
det er glatt. Det blir utrygd og uoversiktlig for skolebarna. Og det oppstår flere farlige situasjoner 
mellom biler.   
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.     
 
ALLE må ta et ansvar for parkering i veiene det er i enkelte veier store problemer både for 
brøytemannskap og utrykningskjøretøy og komme frem. Hvis brøytemannskapene ikke kommer frem 
vil ikke veien bli brøtet på den runden. 
 
Vi vil på det sterkeste oppfordre hver enkelt husstand til og ta en titt i sin egen hage i forhold til høye 
trær som stjeler utsikt/lys for naboer og som kan blåse overende. 
 
Nettsidene våre! Takk til Kristian Mong som holderta tak i disse og oppdaterer de. Viktig at vi alle nå 
er flinke til og bruke disse. Innkallinger til generalforsamlinger, årsberetning, årsregnskap og referat 
fra generalforsamlinger skal legges fortløpende ut her. www.gleinaasen.no  
 
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.  
 
 

 Styret øvre Gleinåsen vel. 


