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Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel 
Møtereferat 

Avholdt: 05.12.2015 @ Elisabeth Westersund 
Til stede: Kristian H. Mong, Jorunn Gumpen Sundfør, Geir Iversen, Elisabeth 

Westersund, Tor Hemma, Bent Carlèn 
Frafall: Rolf Olerud, Sune Vork 
Neste møte: 04.01.2016 @ Elisabeth kl. 19:30 
Referent: Kristian H. Mong 

 

Informasjon 

Tittel Innhold 

Ikke lov å parkere fast på 
gjesteparkering 

Området er ikke gjesteparkering, det er privat eid (se 
forrige møtereferat for detaljer). 

Gateskilter Tor har vært i kontakt med Eivind Haug. Det skulle 
komme skilter neste år, men Kommunen hadde ikke 
noen konkret plan for når. 

Asfaltering i snuplassen Det har blitt asfaltert i aktuelt område. 

 

Videreført fra tidligere 

Tittel Innhold Aksjon 

Mail fra naboer 
av lekeplassen, 
ønsker 
trefelling 

Stolpe med lys og strømuttak var iflg 
kommunen ikke aktuelt. Vi kontakter en 
trefeller og får kuttet toppen av treet. 

 

Jorunn 

 

Asfaltering 
nede i 
Gleinåsveien 
(gangfeltet) 

Ingen fremdrift. Tar en prat med de ansvarlige. Geir 

Kabelsaken Vi må ha et eget møte kun om kabelsaken. 
Dersom noe skal stemmes over på 
generalforsamlingen, må vi få opp en plan. Vi 
starter med å ta en prat med aktuell person 
som var involvert i tilsvarende kabelsak på 
Katrineåsen. Innkalling til generalforsamling 

Elisabeth 
kontakter 
Katrineåsen 



 

 

må sendes ut i løpet av januar. 

Julegrantenning Greit med oppmøtte, og nissen dukket opp. 
Trenger en oversikt over hvor mange poser 
som ble delt ut etc, greit til statistikk neste år 

Jorunn 

 

Nye punkter 

Tittel Innhold Aksjon 

Sikkerhet på 
lekeplassen 

Vi har fått en tredjeparts-evaluering av 
lekeplassen og dens stativer. Det var ikke 
oppløftende lesestoff.  

I første rekke må vi gjøre noe med 
skliestativet og klatrestativet; disse har fått 
avvik som definerer dem som farlige. En 
liten delegasjon kutter rett og slett ned 
skliestativet mandag 7. desember klokken 
20:00, og fjerner en planke på 
klatrestativet. Resten av feilene utbedres 
på dugnad, og vi må få pristilbud på nye 
lekestativer. Kostnaden kan bli såpass stor 
at det kanskje må stemmes over på 
generalforsamling. 

Vi må også finne ut hvor gammel den 
sirkulære husken er. Den fikk et avvik, 
men er satt opp av fagfolk, så vi må sjekke 
om garantien fortsatt gjelder. 

 

 

 

Bent m.fl. 

 

 

 

 

 

 

Jorunn leter 
etter kvittering 

 

 


