
Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel 
Møtereferat 

Avholdt:  05.04.17 @ Kristian Mong 
Til stede: Geir Iversen, Bent Carlèn, Kristian H. Mong, Tore Sandvik, Edle 

Steinåsen, Therese Buøy Berglund, Rolf Olerud 
Frafall:  
Neste møte: 12.06.17 @ Bent Carlen i Gleinåsveien 15 
Referent: Kristian Mong 

 

Informasjon 

Tittel Innhold 

Aktivitetsdag avholdt Det ble avholdt en aktivitetsdag på Midtbygda 
Skole i regi av Historielaget. Det var bra oppmøte. 

Satser på en tilsvarende dag neste år, 16. mars. Da 
skal det fokuseres mer på reklame og spredning av 
The Good Word. ØGV stiller opp neste år også! 

Søknader om støtte Kristian har sendt noen søknader om støtte til 
drift/oppgradering av lekeplassen. 

Veifester Vi oppfordrer til å ta opp tradisjonen med veifester 
igjen! 

Bråk i nabolaget Vi gjør oppmerksom på at det skal være stille i 
nabolagene klokken 23:00 i helgene. Det er noe 
problemer med feststøy/musikk til morgenkvisten. 

 

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. 

Oppdatering 5. april: Har purret mer og 
bedt om fiksing før 17 mai. 

Geir 

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

Geir 



kollisjon med bil. Geir skaffer en lås eller 
kjetting og ordner biffen. 

Oppdatering 5. april: Lås innkjøpt. Den ene 
bommen må det mekkes litt på for å klare å 
låse. 

Garasjelag Vi har jobbet med å finne ut hvilke garasjer 
som tilhører hvem og hvilke som er 
garasjelag etc. Har kommet et stykke 
videre med å lage en liste/oversikt. 

Therese 

 

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. 

Oppdatering 5. april: Har purret to ganger, 
ingen svar. Vi har fått tak i gamle 
reguleringsbestemmelser som må avklares 
med kommunen. Tore fortsetter å følge 
opp. 

 

 

 

 

Tore 

Gjensidigestiftelsen Edle formulerer ny søknad om støtte til 
lekeplassen fra Gjensidigestiftelsen og evt 
andre bidragsytere. Frist 1. september. 
Bruker Bents mal. 

Edle og Therese 

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.”). 

Oppdatering 5. april: Edle har vært 
omkring og kikket. Rolf tar en prat med 
eierne av en blokkert sti. 

 

 

 

 

Rolf 

 



Nye punkter 

Tittel Innhold Aksjon 

Vårdugnad 10. mai 
2017 

• Få kjørt bort litt avfall fra 
ballplassen 

• Bestille containere inkl en 
restavfallscontainer dersom låsbar 
(10 kubikk) 

• Lage flyers og dele ut 

• Lage handleliste: Ligger lagret fra 
fjoråret, Kristian distribuerer.  

• Handle dagligvarer 

• Pensler, maling, ståltråd.  

• Grill, grillkull og tennvæske 

 

• Fikse bom 

• Rydde ballplass 

• Fikse mangler på lekeplass iht 
rapport. Bent sjekker pris på 
fallunderlag.  

• Male oppslagstavler 

• Kaste/demontere/gi bort 
fotballmålene på ballplassen 

• Demontere hytten på lekeplassen 

• Fikse gjerdet på lekeplassen (trenger 
ståltråd) 

 

Rolf 

Rolf 

 

Kristian 

Kristian 

 

Therese 

Geir 

Kristian 

 

Oppgaver som 
fordeles på 
dugnad 

 



Sponsing til 
julegrantenning 

Vi må sikre sponsing til julegrantenning. Edle 

 


