Referat fra Øvre Gleinåsen Vel Ekstraordinær Generalforsamling 22. oktober 2018
Møtet ble holdt på Midtbygda barneskole.
Møtestart: 19:00.
Møteleder: Geir Iversen
Sekretær: Katarina Aasgaard
Signere protokollen: Tore Sandvik og Espen Storstein
Tellekorpset: Rune Haukland og Andre Auli
Møteinnkalling
Velmøtet ble godkjent, selv om 2 stykker ikke hadde fått innkallelsen.
En annen tilbakemelding var at det skulle stå mer om bakgrunnen for det ekstraordinære
velmøtet.
Hovedtema for møtet
Skal vellet bekoste snømåking av felles parkeringsplasser (Kostnad: Økning av kontingent
med kr. 300,‐ pr. år pr. husstand)
Innledning
Geir (vel‐leder) innleder og forklarer parkeringsutfordringene på Gleinåsen og viser kart over
Gleinåsen. Det er lite muligheter for felles parkering. Noen områder som er markert som
friområder.
Snømåking
 Plan og bygningsetaten har gitt styret skriftlig beskjed om at det er ingen
gjesteparkeringer på Gleinåsen. Gjesteparkeringsskiltene fjernes.
 Kommunen skal måke alle kommunale veier og snuplasser.
 Kommunen skal ikke deponere snøen på parkeringsplasser. Vi må kjøpe snømåking
hvis vi skal måke disse ekstra plassene. Det er det som skal stemmes over i dag.
 Foran garasjene er det garasjelagene som har ansvaret for måkingen.
 Prisen vil øke (hvis vi skal måke disse plassene) fordi snøen skal bort. Den gamle
avtalen er sagt opp, fordi den var uklar.
Ulike tilbakemeldinger fra beboere:
 Jeg vil ikke betale for andres parkering.
 Det er de samme som bruker disse plassene. De som parkerer der får ordne det selv.
 Det er ikke alle plasser som blir brukt, må vi måke disse plassene?
 Mange står feilparkert hele tiden. Ønsker at lensmannen tar et raid. Vel‐leder svarer
at dette nok ikke vil skje, men at det er viktig at alle klager på feilparkering.
 Vellet sender en henvendelse til Asker parkeringsetat.
 Ber om at avskiltede uregistrerte biler blir fjernet. Bl.a en stor van som står øverst i
Gleinåsveien.
 Når vil brøytingen skje? Vel‐leder svarer: Sannsynligvis midt på dagen.
 Store utfordringer når de parkerer for langt bak. Vanskelig å komme ut av garasjene.
 Det er to biler pr boenhet. Hvorfor skal vi andre betale for andres parkeringsplasser?
 Hvis stemmeresultatet blir ja til måking av disse parkeringsplassene, må det bli
evaluert om 1 år.
 Problematisk hvis plassene blir brukt til henger og båter.
STEMMERESUTATET BLE:
Ja: 10
Nei: 64
76 stemmer, 17 med fullmakter, 59 til stede.

