Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel
Møtereferat
Avholdt:
Til stede:
Frafall:
Neste møte:
Referent:

17.12-08 @ Geir Iversen
Bent Carlén, Tore Sandvik, Rolf Olerud, Edle Stenåsen, Geir Iversen
Kristian H. Mong, Therese Buøy Berglund
04.01.18 @ Tore Sandvik kl. 19:30
Bent Carlen

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
Jobber videre med dette

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
ved 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.

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 ifølge 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.
Kommer som en egen sak på generalforsamlingen i 2018

Tore/Edle

Tittel

Innhold

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.
Venter over på pris

Vinterlek

Aksjon
Bent

Historielaget har trukket seg fra arrangementet, ØGV vil
ikke kjøre dette i egen regi, men venter på tilbakemelding
fra Katrineåsen Vel
Vi har ikke hørt noe fra Katrineåsen, legger denne død.

Nye punkter
Tittel

Innhold

Aksjon

Julegrantenning.

Stor takk til nissen. Det var godt oppmøte, noe lavere
oppmøte enn i 2016. Kanskje grundet søndagsteken som
ble utsatt på grund av strømbruddet vi opplevde på åsen.
Det ble delt ut rundt 100 godteposer av nissen. Vi hadde
laget noen flere godteposer hvor resten ble donert til en
lokal barnehage. Neste år vil vi i tillegg til facebook og nett
henge opp invitasjonen til julegrantenningen på
oppslagstavlene. Vi lager samme antall godteposer i 2018.

Styret

Gjennomkjøring
forbudt.

På grund av at det nå er mange store lastebiler som kjører Tore
om åsen vår etter at gjennom kjøring forbudt skiltene ble
tatt ned, har vi over lenger tid prøvd å få skiltene tilbake.
Eivind Haug i Viva lovet dette utført for 3 uker siden.
8.12.17 purret vi igjen siden det ikke var utført, lovet at det
nå skulle være sendt over til drift som skal svare oss
11.12.17 på når dette kommer opp.

Parkeringsplasser Vi sitter på dokumentasjon som sier at det skal være avsatt Styret
plass til 2 biler pr. g.br.nr på Gleinåsen. Hvor er disse
per g.br.nr.
plassene? Dette er et spørsmål vi har oversendt Røyken
kommune.

Møte Viva

Vi skal prøve å få til et møte med Viva v/Eivind Haug for å
få svar på våre spørsmål som er oversendt.

Facebook

Vi kommer nå bare til å poste på vellets facebookside og
ikke til facebooksiden «Gleinåsen» for vellets medlemmer
og henviser mer til vår webside.

Styret

Innkommende
saker

Innkommende mail fra beboere i Lyngåsveien vedrørende
parkering. Vedtatt på møtet at gjesteparkeringer forblir
gjesteparkeringer inntil videre. Dette spørsmålet blir tatt
opp på generalforsamling hvor vi får stemme over om
dette fortsatt skal være gjeste parkering. Styret legger
fram et forslag til «parkeringsplan» som sendes ut
sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

Styret

