
 

 

 

Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel 

Møtereferat 

Avholdt: 19.11.07 @ Tore Sandvik kl. 19.30 
Til stede: Tore Sandvik, Edle Steinåsen, Geir Iversen, Vera Kristiansen, Bent Carlén, 

Rolf Olerud. 
Frafall:  Katarina Aasgaard 
Neste møte:  30.11.18 @ Vera Kristiansen kl. 18.00 
Referent:  Bent Carlén 
 
 
Informasjon 
 

Tittel Innhold

Brøyting/ Ekstra 
ordinær general 
forsamling 

Forslag nedstemt det blir derfor ingen brøyting som betales av vellet. 
Eget referat kommer. 

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

Veilys Hele Gleinåsen får nytt veilys også Gleinåsveien. 

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 Innhold Aksjon 

Garasjelag Har funnet noen eiere i Gleinåsveien/Barlindveien, 
jobber fortsatt med en totaloversikt. 
Seljefaret v/Dagfinn Hopen har meldt inn sine eiere. 
 

Vera 

Lys på Lekeplass Nytt lys på plass, med stikkontakt for juletreet vårt. Bent 

Møte Viva Vi har fått litt kontakt på telefon avventer møte inntil 
videre.  
 

Geir 



 

 

Borttauing Biler uten skilter som står på vellets eiendom blir tauet 
bort på eiers regning. 
En bil gjenstår. 

Styret 

Sikring av 
skolevei 
 

Høre med kommunen om muligheter for gangfelt eller 
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. 
Vi har kontakt med Halvard Solem i Viva som skal ta 
dette videre med ansvarlig person for dette, Laila 
Kjøbli i Viva. Geir holder trykket oppe.

Geir 

Hekk Gleinåsvn/ 
Almenbakken 

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

Katarina 

Trefelling Feller noen av trærne ved parkeringsplass Barlindveien 
Gleinåsveien i samråd med beboerne. 
Felle noen av trærne ved garasjer innerst i Seljefaret. 
Mange av trærne er nå felt. Noen gjenstår.

Rolf/Tore 

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. Sjekker dette nærmere da vi 
ikke fikk dette til å fungere. 

Geir 
/Kristian 

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. Dette skjer nok i 2019.  
 

Bent/Geir 

 
Nye punkter 
 

Tittel Innhold Aksjon 

Julegrantenning Treet tennes kl.1700. Søndag 2.desember. Styret 

Handle til 
julegrantenning 

Skaffe julenisse 
 

Innkjøp av gløgg og alt annet 
 

Snop 
 

Juletre 
 

Pynt av juletre 
 

Korps 

Rolf 
 

Bent 
 

Edle  
 

Bent 
 

Rolf 
 

Edle 

 


