
Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel 
Møtereferat 

Avholdt:  02.08.17 @ Bent Carlèn 
Til stede: Geir Iversen, Bent Carlèn, Kristian H. Mong, Tore Sandvik, Therese 

Buøy Berglund 
Frafall: Edle Steinåsen, Rolf Olerud 
Neste møte: 20.09.17 @ Geir Iversen 
Referent: Kristian Mong 

 

Informasjon 

Tittel Innhold 

Dugnad avholdt Dugaden ble avholdt noe forsinket i år pga 
plutselig snøvær.  

Noe labert oppmøte, men vi skylder på været. 

Støtte til lekeplass! Vi fikk 25.000 av Røyken Kommune for 
oppgradering av lekeplass! 

Lekeplassen er forøvrig veldig bra besøkt. 

Asfaltering i Gleinåsveien Det ble asfaltert like før 17. mai. 

Nye gateskilt Noen av gateskiltene på åsen har blitt byttet ut. 

Port i Granliveien Portene er klare til å låses, vi har lås liggende. 
Beboere får si fra dersom de ønsker låsing før 
vinteren kommer. 

Snegleaksjon Det ble avholdt 2 snegleaksjoner i sommer.  

Dersom innbyggere trenger mer gift: Kontakt Edle 
på telefon 918 26 670. Fortsatt litt igjen! 

Vi satser på utdeling av sneglegift på vårdugnaden 
neste år. Da når vi forhåpentligvis ut til flere – vi 
fikk litt pepper for at vi hadde gitt for dårlig 
informasjon rundt snegleaksjonen i år. Vi kommer 
likevel ikke til å dele ut flyers i hver postkasse. Folk 
må følge med på Facebook, gleinaasen.no eller 
oppslagstavlene. 



Busker fjernet fra 
lekeplassen 

Det ble fjernet en del rynkeroser fra lekeplass-
området. Dette var antageligvis i regi av 
Kommunen; Styret vet ikke noe om saken. 

Fretex-bokser Fretex har fått OK på forespørsel om å sette opp 
bokser for innlevering av klær over lekeplassen. 

Snøpark Vi har fått henvendelser fra naboene til den 
kommende snøparken. Det er bekymring rundt 
grenser. Ut fra det Styret kjenner til, jobbes det ut 
fra godkjente tegninger og normer for plassering av 
utstyr. 

Usortert avfall Til neste dugnad bestiller vi ikke container med 
usortert avfall. Folk respekterer ikke at man ikke 
skal kaste restavfall sammen med hageavfall. 

 

Videreført fra tidligere 

Tittel Innhold Aksjon 

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. 

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. 

Oppdatering 2. august: Intet har skjedd 

 

 

 

 

Tore 



hittil. Prøve å få Kommunen på en 
befaring. Også inkludere spørsmål om 
fartsdump (Almebakken), fortau 
(Almebakken/Bjørnstadveien), og/eller 
fjerne busker i 
Almebakken/Bjørnstadveien. 

Gjensidigestiftelsen Flytter ansvarlig for å søke til Bent. Frist 1. 
september. 

Bent 

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. 

Oppdatering 2. august: En av stiene har 
blitt ordnet i Barlindveien. De andre er 
fortsatt tette. 

 

 

 

 

Rolf 

Sponsing til 
julegrantenning 

Vi må sikre sponsing til julegrantenning. Edle 

Rapport 
oppgradering av 
lekeplass 

Bent lager en rapport som viser 
lekeplassen før og etter oppgraderingen - 
skal sendes til Kommunen. 

Bent 

 

Nye punkter 

Tittel Innhold Aksjon 

Gjennomkjøring 
forbudt-skiltet er 
fjernet 

Gjennomkjøring forbudt-skiltet for 
lastebiler er fjernet. Det har begynt å 
komme en del tungtrafikk gjennom 
byggefeltet. 

? 



Lys på lekeplassen Sjekke med Kommunen hva vi kan gjøre 
med lyset på lekeplassen. 

Bent 

 


