
 

 

Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel 

Møtereferat 

Avholdt: 17.06.2019 @ Katarina Aasgaard kl. 19.00 
Til stede: Bent Carlén, Tore Sandvik, Edle Steinåsen, Rolf Olerud, Katarina Aasgaard 
Frafall:  Ingen 
Neste møte:  26.juni 2019 @ Vera Kristiansen kl. 19.00 
Referent:  Katarina Aasgaard 
 

 

Informasjon 

 

Tittel Innhold 

Hundebæsj 

Det er kommet mange klager på hundebæsj på lekeplassen. Vi ber om at 
dette blir tatt opp, ellers må vi se oss nødt til å stenge hundene ute av 
lekeplassen. 

Dugnad Innkallingen må på tavlene og i postkassa. Vi oppfordrer folk til å abonnere 
på nettsiden. 

Snegleaksjon 27 beboere har hentet sneglegift. Vi deler ut på ny tirsdag 25.juni på 
lekeplassen kl 18-19. 

Asfalteringen Det er sendt et brev til VIVA og saksbehandler Halvard Solem ang 
asfalteringen 

Grasrotandelen Vi er nå mottakere av Grasrotandelen. Fint om beboerne ønsker å støtte 
vellet. Dette kan gjøres på Norsk tipping.no eller på butikken. 

 
 
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 



 

 

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. 
Linda Kjøbli i Viva er kontaktet. Vi er kommet med i 
vurderingen av skoleveisikring. Avventer tilbakemelding 
om hvilke tiltak vi kan få utført fra VIVA.  
Har purret igjen, uten resultat 

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. Og nye forespørsler kommer. 

Rolf/Tore 

 
 
Nye punkter 
 

Tittel Innhold Aksjon 

Nedre Gleinåsveien Vi ser på muligheten om å ha et styre for hele Gleinåsen Bent 

Lekeplass Lekehus og klatrestativ er bestilt. Det har kommet ønske 
om å kunne få mulighet til å sette opp en gapahuk. Det er 
også ønske om basketballmål på grusbanen.  

Bent 

Skolestien Ved etableringen av Gleinåsen, ble det avsatt område for 
en sti for skolebarn mellom Gleinåsveien, Konglestien til 
Einerlia og Barlindveien. Stien er «stengt». Vi har fått flere 
forespørsler om muligheter for å åpne den igjen, og vil se 
på saken. 

Bent, Rolf, 
Tore 

Asfalteringen  Vi jobber videre med saken Tore 
 

Merking av 
postkasser 

Husk å merke postkassene deres. Det er utfordrende å 
finne dere. 

alle 

Velavgift Det er mange som ennå ikke har betalt velavgiften.  alle 

Velkommenhefte Styret vurderer å lage et informasjonshefte til nye beboere  styret 

Uregistrerte biler Det begynner å komme endel uregistrerte biler på vellets 
eiendom. Minner om reglene ved borttauing. 

 

 
 
God sommer! Husk å ta hensyn til naboene i forhold til lyd på helligdagene og høy musikk osv.  


