Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel
Møtereferat
Avholdt:
Til stede:

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

Frafall:
Neste møte:
Referent:

07.11.18 @ Tore Sandvik kl. 19.30
Bent Carlén

Informasjon
Tittel

Innhold

Pengestøtte

Vi har fått kr. 25000,- fra Røyken kommune for bruk på lekeplassen.

Snegleaksjon

Blir ikke laget noen ny for denne sesongen, kommer tilbake til våren
2019.

Gjesteparkeringer

Det er ikke avsatt gjesteparkeringsplasser på Øvre Gleinåsen iht.
kommunens reguleringsplan. Ved eventuelle spørsmål kan dette
stilles på mail til styret@gleinaasen.no .
Skiltene: «Gjesteparkering» vil bli fjernet.

Videreført fra tidligere
Tittel
Garasjelag

Innhold
Har funnet noen eiere i Gleinåsveien/Barlindveien,
jobber fortsatt med en totaloversikt.

Aksjon
Vera

Lys på Lekeplass Lys med ny stolpe er bestilt, har ikke fått leveringsdato. Bent
Purre leverandør. Purrer igjen og håper de får det til før
snøen kommer.
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.
Ser ut til at VIVA er uoversiktlig for tiden, men vi vil
forsøke å få en oversikt.

Geir

Borttauing

Biler uten skilter som står på vellets eiendom blir tauet
bort på eiers regning.
Forsøker å finne eiere, tips oss gjerne hvis noen vet.

Styret

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.
Farts dump i almebakken ved lekeplass inngang, her
kjøres det alt for fort.
Samme VIVA historie som ovenfor.

Pengestøtte

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

Lys Gleinåsveien

Lampen ved nummer 13 i Gleinåsveien er justert ned så Bent
langt det går nå. Lampen overfor nr. 27 er også
generende.

Grasrotandel

Vi ser om vi kan bli godkjente for mottak av
Geir
tippemidler rettet mot arbeid for barn og unge. Da tiltak /Kristian
på ballplass og lekeplass. Sjekker dette nærmere da vi
ikke fikk dette til å fungere.

Nye punkter
Tittel

Innhold

Brøyting

Aksjon
Styret

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.
Muntlige priser fra 2 aktører, venter på skriftlig tilbud.
Fått pris fra 1 aktør.
En aktør takket for forespørsel men ønsket ikke levere
pris.
Vi sender ut til flere aktører.
Ekstra ordinær
general
forsamling

Det vil komme innkalling til ekstra ordinær
generalforsamling. Dette pga. kostnadene ved
snøbrøyting.

Styret

Hekk Gleinåsvn/
Almenbakken

Denne må trimmes, uoversiktlig i krysset. Melder fra
til Viva om problemet.

Katarina

Trefelling

Feller noen av trærne ved parkeringsplass Barlindveien Rolf/Tore
Gleinåsveien i samråd med beboerne.
Felle noen av trærne ved garasjer innerst i Seljefaret.

Lekeplass

Det har kommet ønske om å kunne få mulighet til å
sette opp en gapahuk. Vi er positive til det. Denne vil
bli satt opp på dugnad. Håper å få opp gulv i år og
resten neste år.

Bent/Geir

