
  

Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel  
Møtereferat  

Avholdt:  04.01.2016 @ Elisabeth Westersund  
Til stede:  Jorunn Gumpen Sundfør, Geir Iversen, Elisabeth Westersund, Tor 

Hemma, Bent Carlèn, Rolf Olerud, Sune Vork 
Frafall:  Kristian H. Mong 
Neste møte:  27.01.2016 @ Jorunn kl. 19:30  
Referent:  Tor Hemma  

   

Videreført fra tidligere  
Tittel  Innhold  Aksjon  

Kabelsaken Peter Sibbern og Mette Andersen fra Katrineåsen Vel 
kom og informerte om deres erfaringer med tilsvarende 
kabelsak:  
 
De brukte Telenor som byggherre og var fornøyd med 
det.  
Velet lånte 7 mill. med kommunal garanti og brukte ca 
6,5 som gikk til Energi 1. Telenor brukte 1,8, pluss at 
kommunen la inn noe. 
Kostnad per husstand ble 35 000 som det etter 
avstemning ble enighet om at enten: Ble tinglys som 
gjeld på eiendommen, og nedbetalt kvartalsvis (per i dag 
780kr kvartalet, hvor velkontingenten er integrert) eller: 
Betales ut i en engangssum.  
Faktureringen er satt ut til firma: Norkred, som også – 
etter å ha konsultert Velet – følger opp eventuelle 
inkassosaker. 
Vi fikk tips om et firma (ukjent navn, holdt til på 
Kongsberg) som kostnadsfritt kunne gå Energi 1 etter i 
sømmene og lete etter vedlikehold som allikevel – etter 
Statkraft sine standarder – skulle vært utført og dermed 
ikke belastes oss. (De tar halve innsparingen, eller ikke 
noe hvis det ikke er noen innsparing) 
 
Saken vakte generell stor interesse på Katrineåsen, det 
var stort oppmøte og stort flertall for på avstemningen. 
 
Geir informerte, foreløpig budsjett for oss på rundt 10 
mill. Foreslo å få Viva til å kjøre prosjektet. 
 
Vår framdrift: Holde på 16. februar som tidspunkt for 
generalforsamlingen, få ut innkalling med informasjon 
om kabelsaken i løpet av januar.  
Avholde ekstraordinært møte og stemme over graving, 
og eventuelt også over nedbetalingsplan.  
 

Geir 



Trefelling lekeplass Jorunn har snakket med Morten Schie (?) som tar 
toppen av furua på lekeplassen. 

 

Nedre Gleinåsen vel Elisabeth har vært i kontakt med tanke på fremtidig vel-
fusjon, men det er antageligvis ikke nært forestående. 

 

Gateskilter.  Fortsette å etterspørre når de nye gateskiltene kommer. 
Også: Etter henvendelse fra beboer i Gleinåsveien 5, 
etterspørre mulighet for å få satt opp sandkasse til 
strøing i krysset Almebakken/Gleinåsveien 

Tor 
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