
Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel 
Møtereferat 

Avholdt:  12.11.16 @ Jorunn Gumpen Sundfør 
 

Til stede: Geir Iversen, Bent Carlèn, Kristian H. Mong, Therese Buøy Berglund, , 
Rolf Olerud 
 

Frafall: Tor Hemma, Edle Steinåsen, Tore Sandvik 
Neste møte: 09.01.16 @ Bent Carlen, Gleinåsveien 15 
Referent: Kristian Mong 

 

Informasjon 

Tittel Innhold 

Trefelling i Seljefaret Treet er nå fjernet. 

Det søkes stadig om 
tilskudd til lekeplass 

 

Lekeplass ferdig! Styret gjorde en fantastisk superjobb 

Mottatt anonymt brev om 
Grette 

Vi har mottatt et anonymt brev fra beboere som 
ønsker at Velet skal prøve å få flyttet Grette 
Driftsstasjon. Vi har tidligere prøvde å lobbyere for 
dette, men det har ikke ført frem. Dersom en 
beboergruppe ønsker å jobbe med denne saken, er 
Styret behjelpelige med støtte. Ta kontakt! 

Uregistrerte biler som er 
parkert 

Det dukker stadig opp tilhengere, uregistrerte biler, 
landbruksredskap etc på åsen. Kan de som bruker 
Gleinåsen som lagringsplass vennligst få fjernet 
sine vrak etc? 

Snøbrøyting Vi minner om at dere bør lese over denne siden: 
http://www.gleinaasen.no/snobroyting/ 

 

Videreført fra tidligere 

Tittel Innhold Aksjon 

Asfaltering i 
Gleinåsveien 

Asfaltering av fortau og grøft er ikke 
gjennomført enda, men vil bli purret på! 

Geir 



Skjer intet før til våren. 

Kommunale skilt Purre på kommunen. Tor 

 

 

Nye punkter 

Tittel Innhold Aksjon 

Bålpanne Det har blitt luftet ønske om å montere en 
bålpanne på lekeplassen. Dugnadsjobb til 
neste år? 

 

 Å ordne: 

Lys til juletre 

 

 

Juletre 

 

 

100-130 (++) godteposer (improviser 
innhold, men bruk snop som er pakket inn 
fra før av). Mulig sponsing på butikker. 4 
bokser pepperkaker.  

 

Orkester: Fikset av Edle 

 

 

1 flaske gløgg, 2 flasker saft, 150 kopper, 5 
nøtteposer til gløgg, 1 rull søppelposer, 80 
skjeer, 2 bokser servietter 

 

 

 
Tor 

 

 

Geir 

 

 
Therese og Edle 

 

 
 

 
 

 

 

 
Bent 

 

 



Nisse: Fikset av Therese 

 

 

 

 

Port i Granliveien Vi må få lukket den; barna bruker bakken 
som akebakke nå og det er stor fare for 
kollisjon med bil 

Geir 

Garasjelag Vi må få oversikt over hvem som 
representerer hvilke garasjelag. Det er 
desperat behov for parkering på åsen 

Therese 

Parkeringsanlegg Utforske muligheter for å utvide 
parkeringsmuligheter på åsen 

Bent 

 


