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Det er avholdt 7 styremøter+ generalforsamling i perioden for 2015.

Lekeplass/Ballplass/ Øvrige fellesarealer
•
•
•
•

Lekeplassen: Det er gjort endel vedlikehold i 2015. Det ble som vanlig avholdt vårdugnad.
Ballplassen: Det er ikke gjort noe med denne i år.
Slalombakken: Se sak på nettsidene rundt Snøparken. Etter en ekstraordinær
generalforsamling, gav Velet tillatelse til utnyttelse av arealet.
Vi avholdt en snegleaksjon i juni.

Faste aktiviteter
•
•

•

Vårdugnad ble avholdt som vanlig på fellesarealer og på lekeplassen.
Oppslutningen var nokså bra i 2015. Vil fortsatt oppfordrer alle til å delta da dette er en god
anledning til å bli bedre kjent med hverandre. Det har tidligere blitt 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.
Tenning av julegran ble igjen i tradisjon tro avholdt første søndag i advent med greit
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.

Infrastrukturprosjekt / legge alle kabler i jord
Styret har jobbet videre med dette i hele 2015. Dette blir egen sak på generalforsamlingen i år.

Noen andre saker/div
Styret er i kontakt med Kommunen angående veiskilter, men det går tregt.
Det er fortsatt et 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 å ta en titt i sin egen hage i forhold til høye
trær som stjeler utsikt/lys for naboer og som kan blåse overende.
Styret trenger nye medlemmer! Vi arrangerer dugnad hver vår, julegrantenning, samler inn
medlemsavgifter, og tar generelt imot forslag og ideer fra medlemmene. Det er møter ca hver annen
måned, gratis vel-avgift og en liten økonomisk kompensasjon for hvert møte. Nye medlemmer velges
inn på Generalforsamlingen.
Følg med på nettsidene www.gleinaasen.no: Møtereferater og annen informasjon legges
fortløpende ut her. Det er også mulighet å abonnere på nyheter herfra via e-post.
Vi vil minne om at vi må passe på hverandre.
Aksjon: Nabohjelpen!
Skal du ut og reise: Si ifra til naboen, det kan fort komme uinnbudte gjester, da er det bra at naboen
passer på.
Styret øvre Gleinåsen vel.

