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

05.06.18 @ Bent Carlén kl. 19.30
Bent Carlén, Tore Sandvik, Rolf Olerud, Edle Steinåsen, Geir Iversen, Vera
Kristiansen og Katarina Aasgaard.
Ingen.
23.08.18 @ Katarina Aasgaard kl. 19.30
Bent Carlén

Informasjon
Tittel

Innhold

Vårdugnad

Dato for dugnad var 15.mai. Det var mange som stilte opp og vi fikk
utført det som var planlagt. Ikke minst var det mange barn og unge
som var veldig flinke til å hjelpe til på dugnaden.

Snegleaksjon

Det var utdeling av sneglemiddel på lekeplassen samtidig med
dugnaden fra kl.17.30 til 20.00. Det var 61 stykker som hentet. Dette
tallet burde vært høyere og vi skal prøve å få tak i mer sneglemiddel
for ny aksjon. Nærmere informasjon kommer.

Pressbil

Pressbil er i regi av kommunen og neste år må vi anbefale alle om å
følge med i postkassen med info om dette.

Videreført fra tidligere
Tittel
Garasjelag

Innhold
Vi jobber videre med kartlegging. Det hadde vært flott
om de som eier garasjer melde seg for å hjelpe i dette
arbeidet.

Aksjon
Vera

Lys på Lekeplass Bent har vært i kontakt med aktuelle personer og har en Bent
prosess rundt bytte av lys. Foreløpig er pæren byttet,
men her må treet felles og ny stolpe og lampe opp på
sikt. Venter på pris og har samtidig purret.
Entreprenøren har vært på befaring 09.04., og vi venter
fortsatt på pris på dette. Entreprenøren svarer ikke på
henvendelser så vi prøver å få hjelp fra VIVA.
Møte Viva

Vi skal prøve å få til et møte med VIVA for å få svar
på flere spørsmål vi har oversendt for en god stund
siden. Geir lager en agenda og prøver å få til møtet.
Vi forsøker videre.

Geir

Borttauing

Biler uten skilter som står på vellets eiendom blir tauet Styret
bort på eiers regning.
Det vil først bli sendt et brev med advarsel til eier, hvis
det er mulig å finne ut av hvem eier er.

Sikring av
skolevei

Høre med kommunen om muligheter for gangfelt eller Geir
skilting med «barn leker» el. Gangfelt, skilt, mulig
fartsdump. Spesielt kryss Gleinåsveien og Rognliveien.
Generelt også andre kryss på Gleinåsen.

Brøyting

Bent
Vi arbeider med hva som skal brøytes av parkeringene
på vellets eiendom og hva dette vil koste. Vi har laget
et kart på aktuelle steder. Vi kommer til å gå befaring
og måle opp aktuelle plasser for å få inn riktig pris.
Vi legger også ut vårt kart over vellets eiendom hvor vi
har markert aktuelle områder som er allmenn
parkering.

Pengestøtte

Vi søker igjen om pengestøtte til lekeplassen og
Edle
ballplassen. Styret har flere forslag til spesifikke tiltak å
søke penger til.
Bent

Lys Gleinåsveien

Vi tar kontakt med netteier for å få justert litt på de nye Bent
lampene.

Nye punkter
Tittel

Innhold

Aksjon

Tiltak

Styret ønsker innspill til aktiviteter mer rettet mot de
voksne slik som bocciabane f.eks. om det skulle være
ønsker for slikt.

Styret

Grasrotandel

Vi ser om vi kan bli godkjente for mottak av
tippemidler rettet mot arbeid for barn og unge. Da
tiltak på ballplass og lekeplass.

Geir
/Kristian

Asker
vellforbund

Vi er kontaktet av Asker vellforbund som ønsker å
organisere alle vel i Nye Asker. Vi vil stille flere
spørsmål rundt dette før vi tar noen avgjørelse.

Styre

Parkering 3.plasser.
Størrelse xxxM2
Parkering 4.plasser.
Størrelse xxxM2

Parkering 2.plasser.
Størrelse xxxM2
Eies av Svein
Reidar Andersen

Parkering 1.plasser.
Størrelse xxxM2

Parkering 1.plasser.
Størrelse xxxM2

Parkering 6-8.plasser.
Størrelse xxxM2

Parkering 3.plasser.
Størrelse xxxM2

Parkering 2.plasser.
Størrelse xxxM2

