
 

 

Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel 

Møtereferat 

Avholdt: 25.02.19 @ Vera Kristiansen kl. 19.30 

Til stede: Bent Carlén, Tore Sandvik, Edle Steinåsen, Rolf Olerud, Katarina Aasgaard 

Frafall:  Ingen 

Neste møte:  1.04.19 @ Vera Kristiansen kl. 19.00 

Referent:  Bent Carlén 

 

 

Informasjon 

 

Tittel Innhold 

Generalforsamling Ble avholdt 20.Februar på Midtbygda barneskole kl.19:00 
Se utsendt referat. 

Vår rydding Husk Røyken kommune sender ut info om pressbil for privat hageavfall. 
Følg med i postkassen. 

Rotter og mus Det er observert rotter i flere områder. Det oppfordres til at alle påser 

at søppel ikke blir liggende utenfor huset. Bruk søppelkassen! 

 

 

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 

Møte Viva Vi har fått litt kontakt på telefon. Avventer møte 

inntil videre.  
Tore 

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 lekeplassporten.  

Her kjøres det altfor fort. 

Laila Kjøbli i Viva er kontaktet. Vi er kommet med i 

vurderingen av skoleveisikring. Avventer 

tilbakemelding om hvilke tiltak vi kan få utført fra 

VIVA. 

Purrer for å høre hva som skjer. 

Bent 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Trefelling Felt noen av trærne ved parkeringsplass Barlindveien 

Gleinåsveien i samråd med beboerne. 

Felt mange av trærne ved garasjer innerst i Seljefaret. 
Noen gjenstår. 

Rolf/Tore 

Grasrotandel Vi ser om vi kan bli godkjente for mottak av 

tippemidler rettet mot arbeid for barn og unge. (tiltak 

på ballplass og lekeplass.) Sjekker dette nærmere. 
Fortsetter med å få dette til. 

Bent 

/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. Håpet å få opp gulv i år og 

resten neste år. Dette skjer nok i 2019.  

Bent 

 

 

Nye punkter 

 

Tittel Innhold Aksjon 

Styrets 
sammensetning 

Leder:                   Bent Carlén 
Nestleder:           Tore Sandvik 
Sekreter:              Katarina Ramona Aasgaard 
Kasserer:             Kristian Hovdan Mong (innleid) 
Styremedlem:     Vera Kristiansen  
Styremedlem:     Rolf Olerud  
Styremedlem:     Edle Steinåsen 
  

Styret 

 Papir utgaver Enkelte ønsker referater på papir. Vera 

 


