
Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel 
Møtereferat 

Avholdt:  27.02.17 @ Geir Iversen 
Til stede: Geir Iversen, Bent Carlèn, Kristian H. Mong, Tore Sandvik, Edle 

Steinåsen 
Frafall: Therese Buøy Berglund, Rolf Olerud 
Neste møte: 05.04.17 @ Kristian Mong i Granliveien 9 
Referent: Kristian Mong 

 

Informasjon 

Tittel Innhold 

Generalforsamling avholdt 24 husstander møtte opp. 

Nestleder og sekretær slås 
sammen 

Rollene nestleder og sekretær slås sammen. 

 

Videreført fra tidligere 

Tittel Innhold Aksjon 

Asfaltering i 
Gleinåsveien 

Asfaltering av fortau og grøft er ikke 
gjennomført enda, men vil bli purret på! 
Må skje før 17. mai. 

Geir 

Port i Granliveien Vi må få lukket den; barna bruker bakken 
som akebakke nå og det er stor fare for 
kollisjon med bil. Geir skaffer en lås eller 
kjetting og ordner biffen. 

Geir 

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

Edle sjekker Seljefaret. 

Therese 

 

 

Edle 

Parkeringsanlegg Diskusjon rundt hvor man evt kan lage 
parkeringsplasser på åsen. 

Vi satser på ett kontaktpunkt mot 
kommunen angående parkering – spørre 

 

 

 



om vi kan få gruble sammen med 
Kommunen rundt hvordan vi kan få 
ordnet parkeringsproblematikken. Tore 
purrer også angående gatelys og 
kommunale skilt. 

 

Tore 

Aktivitetsdag Edle har vært i kontakt med Røyken 
Historielag og Katrineåsen Vel. 

Det arrangeres historisk vinterleikdag med 
aktiviteter på/rundt Midtbygda skole 12. 
mars 2017, 12:00 til 16:00. Det er 9 
aktivitetsstasjoner. 

Vellene skal bake kaker og hjelpe til med 
aktivitetene. 

Edle 

Resten av styret 
fikser kaker og 
prøver å rekruttere 
flere som kan 
hjelpe til. 

Gjensidigestiftelsen Edle formulerer ny søknad om støtte til 
lekeplassen fra Gjensidigestiftelsen og evt 
andre bidragsytere. 

Edle 

 

Nye punkter 

Tittel Innhold Aksjon 

Gjengrodde eller 
barrikerte stier 

Vi har fått en henvendelse rundt 
gjengrodde/beplantede stier (”Bl.a. ved 
garasjerekker i Lyngåsveien og i Seljefaret, 
sti mellom Einerlia og Kongleveien, fra 
Kongleveien og innover mot ballplassen.”). 

Edle 

Vårdugnad • Sette opp en arbeidsliste på forhånd 

• Få kjørt bort litt avfall fra 
lekeplassen 

 

Bent 

Rolf 

 


