
Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel 

Møtereferat 

Avholdt: 17.10-17 @ Bent Carèn 

Til stede: Bent Carèn, Tore Sandvik, Rolf Olerud, Edle Stenåsen, Geir Iversen 

Frafall:  Kristian H. Mong, Therese Buøy Berglund 

Neste møte: 04.01.18 @ Tore Sandvik kl. 19:30 

Referent:  Geir Iversen 

 

Informasjon 

 

Tittel Innhold 

Gjensidigestiftelsen Dette var mer omfattende enn vi hadde regnet med, tar dette opp til 

våren og ser hvilket prosjekt vi skal søke på. 

  

 

Videreført fra tidligere 

 

Tittel Innhold Aksjon 

Garasjelag Jobber videre med få oversikt over garasjelag, har 

kommet et stykke videre. Bent venter på info fra 

Therese 

Bent 

Parkering Tore følger videre opp Viva og Eivind Haug Tore 

Befaring I den øverste delen av Gleinåsen er det lite problemer med 
parkering. Samtidig er det her det er størst potensiale for å 
utvide parkeringsplasser.  
En muligens kuriositet er at flere av de garasjene som står 
langs Gleinåsveien nedenfor krysset med Almebakken  
eies av folk som bor i Bjørnstadveien innenfor krysset med 
Almebakken.. 
I den nedre delen, derimot, dvs. fra og med Lyngåsveien og 
nedover er problemene større. Det gjelder egentlig krysset 
Almebakken/Bjørnstadveien og nederst i Bjørnstadveien i 
tillegg til Lyngåsveien. 
Innerst i Bjørnstadveien og største delen av Granliveien har 
folk vært flinke til å opparbeide parkeringsplasser på egen 
tomt. Unntaket er kanskje at det mangler 
gjesteparkeringsplasser, særlig innerst i Granliveien. 
 
Vi snakket også med noen som var med i Garasjelaget 
Bjørnstadveien/Granliveien som hadde leid ut sin garasje  
i laget fordi de hadde garasje på egen tomt. En av 
garasjene i laget var også merket med en litt slitt plakat 
med «Visning». 
 
Vedr. Lyngåsveien 5, snakket vi med leieboer som forsøkte 
å finne dokumentasjon på at terrassen som er bygget helt 
fram til asfalten var godkjent av kommunen, angivelig fordi 
grunnmuren til terrassen hadde stått der fra før. Han fikk 
ikke tak i dokumentasjonen, så jeg snakket med Eivind 
Haug. Saken er oversendt til kommunens 
byggesaksavdeling. 

Tore/Edle 



 
Leieboeren er også eier av den blå kassevogna som står 
parkert nederst i Almebakken. Vi traff eieren da vi gikk i 
går. Hun kunne fortelle at de hadde spurt om å få parkere 
på gjesteparkeringen innerst i Lyngåsveien, men hadde fått 
beskjed om at da ville de bli tauet bort fordi de ikke var 
gjester. Det var litt uklart om det var naboer eller 
kommunen som hadde svart dette. 
Kommentar: Mulige nye parkeringsplasser finnes nederst i 
Bjørnstadveien ved kommunetomta, og ved Gleinåsveien 
mellom Konglestien og Barlindveien. 
Vi må få opp privat Parkering-forbudt skilt nederst i 
Almebakken snarest. Ellers har det ikke skjedd noe med 
det Eivind sa de skulle ordne. 
Beplantning  
Her har vi registrert følgende: 
1: Svingen Almebakken/Gleinåsveien. Dårlig sikt til 
gateskilt. Der kan vi fjerne noen greiner på et par 
trær/busker. (Jobb for Rolf ?) 
 
2: Seljefaret 2. De 4-5 øverste buskene står langt inne på 
kommunal grunn og må iflg Eivind flyttes. Full støtte fra 
kommunen om vi snakker med beboerne om det. Vi kan 
henvise til krav fra kommunen. 
 
3: Hekkene langs Almebakken vokser delvis så langt ut at 
folk tvinges ut i asfaltområdet.  
Hvis vi kunne fått stusset der og lagt på litt masse, ville det 
bli bedre plass for gående. Særlig gjelder dette Lyngåsveien 
2. 
 
4: I Mosebergveien 5 og 9 er hekkene blitt så store at de 
kan skape farlige situasjoner for sikt og barn. 
 
5: Langs nesten hele venstre side av Lyngåsveien vokser 
hekkene langt inne på kommunal grunn.  
Det er nesten ingen avstand mellom hekkene og asfalten. 
 
6: Rosebusken på hjørnet Almebakken/Bjørnstadveien står 
langt inne på kommunal eiendom og kan fjernes.  
Det er satt opp en lav steinmur innenfor busken som 
sannsynligvis markerer tomtegrensa. 
 
Kommentar: Iflg. Eivind er kommunal eiendom 4,8 m fra 
midten av veien på begge sider. Det virker ikke sånn,  
og er antakelig vanskelig å få til, særlig i Lyngåsveien. 
 
Vi trenger å ha et kart som viser hva som er kommunal 
grunn, hva som er vellets grunn, og hva som er privat  
over hele åsen. Sånn som det ser ut nå, er det uklart. 
 
 

 



Tittel Innhold Aksjon 

Lys på Lekeplass Bent har vært i kontakt med aktuelle personer og har en 
prosess rundt bytte av lys. Foreløpig er pæren byttet, men 
her må treet felles og ny stolpe og lampe opp på sikt. 

Bent 

Låse port i 

Granliveien 

Låse porten i ”akebakken” mellom 

Granliveien og Bjørnstadveien. Stor fare for kollisjon 

med akende/syklende barn som kommer nedover. 

Dette er nå utført 😊 

Geir 

Bålpanne Vi føler at dette er for risikabelt til at vi vil plassere ut en 
slik. Dette pga. fare for at barn kan skade seg. 

Styret 

Julegrantenning 

3. desember 

Oppgavene er gjennomgått og alt ser ut til å være i rute Styret 

Vinterleik Historielaget har trukket seg fra arrangementet, ØGV vil 
ikke kjøre dette i egen regi, men venter på tilbakemelding 
fra Katrineåsen Vel 

 

 

Nye punkter 

 

Tittel Innhold Aksjon 

Facebook Foreslår at styret kan være litt aktivt i facebookgruppa 
«Gleinåsen». Erfaringene fra de siste dagene tyder på at 
det ville være lurt. Bl.a. kan vi gi kort informasjon om 
temaer styret jobber med o.l., med henvisning til 
nettsidene våre. Det er mulig at flere leser facebooksidene. 
Vi kan også legge inn henvisning til facebookgruppa på 
hjemmesidene til vellet/styret. Min erfaring er at folk aldri 
kan få nok info..... 
 

Tore 

 

  


