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Det er avholdt 8 styremøter + generalforsamling i perioden for 2017.

Ballplass
Intet gjort her i år.

Dugnad
Vårdugnaden ble gjennomført som vanlig, med OK oppmøte. Vi fikk et plutselig snøfall som gjorde at
vi måtte utsette.

Lekeplass
Vi har fått lagt ut matter under huskene.
Vi fikk tilskudd på kr. 25.000,- fra Frivillighetsfondet.

Julegrantenning
Bra oppmøte, og nissen kom i år også. Det ble delt ut ca. 75 godteposer.

Andre aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Det ble asfaltert noen flekker i Gleinåsveien.
Fortauet i Gleinåsveien asfaltert fra spikkestadveien til Nedre Gleinåsen.
Port i Granliveien ble lukket og låst.
Vi var med på vinterleikdag på Midtbygda Skole. Var positive til å stille opp neste år, men
Vinterleiklaget (initiativtagere) trakk seg.
Vi avholdt 2 snegleaksjoner.
Vi har jobbet en del med parkeringsproblematikk på åsen, men har ikke kommet særlig langt.
Har hatt en befaring med VIVA.
Opprettet egen Facebook-side for velet.

Økonomi
Se egne dokumenter med økonomisk resultat.

Vi gjennomførte to inkassosaker i 2017. Innkreving av kontingenter tar mye tid og energi, så vi
oppfordrer alle om å betale ved forfall, eller kontakte kasserer ved betalingsproblemer eller utsettelse.
Vi utformer gjerne betalingsplaner, men dersom betaling uteblir uten at beboer tar kontakt eller svarer
på henvendelser, gjennomfører vi inkasso (konsekvensen er at velavgiften blir mangedoblet).
Vi har blitt informert om at enkelte beboere ikke har nettbank. De som har kontaktet oss med dette
ønsket, får en brevgiro som kan betales på tradisjonell måte.
Dersom du ønsker eFaktura i nettbanken: Send en mail med adresse, telefonnummer og
epostadresse til efaktura@gleinaasen.no. Når neste faktura da sendes ut, vil du få en mail
og/eller SMS som ber deg om å godkjenne mottak av eFaktura.
Vi gjør oppmerksom på at styregodtgjørelsen ser uvanlig høy ut i 2017. Dette ble nevnt på forrige
generalforsamling: Fra og med 2017 vil bokføring av styregodtgjørelser skje samme år som arbeidet

er utført, så i 2017 vil utgiften fremstå som dobbelt så høy. Forskjellen er at vi bokfører utgiftene
noen måneder før. Fra 2018 vil de korrekte tallene komme frem og regnskapet vil se ”normalt” ut.

Annet
•

•
•
•

Styret legger alle møtereferater ut på www.gleinaasen.no. Vi oppfordrer medlemmene om å
lese disse, og evt melde seg på epost-abonnering hver gang det legges ut noe nytt.
Møtereferatene nevner innkomne saker og evt resultat av disse. I tillegg brukes de som
gjøremålslister for styret, slik at det er innsyn i hva vi driver med til vanlig.
Det har tidligere blitt kjøpt inn en kantklipper på velets regning, så den er det bare å låne og
ta et tak på lekeplassen (og andre fellesareal) ved behov.
ALLE må ta et ansvar for parkering i veiene. Det er store problemer i enkelte veier å komme
frem både for brøytemannskap og utrykningskjøretøy. Hvis brøytemannskapene ikke kommer
frem vil ikke veien bli brøytet på den runden.
Vi vil på det sterkeste oppfordre hver enkelt husstand til å ta en titt i sin egen hage i forhold
til høye trær som stjeler utsikt/lys for naboer og som kan blåse overende.

Styret Øvre Gleinåsen vel.

