
Referat fra styremøte i Øvre Hallenskog Vel 18 oktober 2016  
 

 
Tid:  Tirsdag 18 oktober 2016 kl. 2030-2200 
Sted:  Even Augdal, Plankedalsveien 48 
Tilstede: Peter Flodin,, Pawel Matras, Stein Engstad og Alf Håvard Hokholt, Even Augedal 
Forfall:   Ingvild Ryggen Carstens, Tilla Vilberg, Ketil Glimsjø 
 
Agenda 
 
1) Godkjenning av innkallelse 
 Enstemmig godkjent  
  
2) Valg av referent 

Stein Engstad valgt til referent  
 
3) Velkomstpakke - ferdigstillelse 

Punktet ble ikke behandlet da det er styrets leder og nestleder som har oversikt over status. Punktet 
utsettes til neste styremøte 

 
4) Oppgradering av nettsidene - progresjon 

Even og Ingvild har omsider fått rettigheter til å administrere nettsidene på hallenskog.no. Som anført i 
tidligere referat har Ingvild påtatt seg å oppdatere layout/struktur på nettsidene. I møtet fremkom 
merknader om nettsidene:  
- utdatert informasjon (gammelt styre står oppført),  
- at referat fra forrige styremøte preger forsiden 
- at det er flere aktører (ØHV, NHV og veilagene) som kan benytte hallenskog.no, strukturen må 

gjenspeile dette.  
 

5) Juletrefest 
Blåfjellhytta er booket lørdag 14. januar 2017. Det planlegges juletrefest og voksenfest.  
Even legger ut oppfordring på Facebook-sidene om å melde seg til festkomite. Pawel er kontaktperson.  
Pawel kontakter Nedre Hallenskog vel v/Per Olaf Øxseth for å avklare samarbeid om arrangementene 

 
6) VIVA - sikkerhetsvei, oppgradering Plankedalsveien og flomsikring i Hallenskog 

Jf orienteringen fra Bjørn Olsen i forrige styremøte 4. oktober er det ikke fremkommet ny informasjon 
om disse sakene.  

 
7) Forberedelse av søknad til Sparebankstiftelsen om midler til lekeplassen 

Søknadsskjema gjøres tilgjengelig 15. desember. Frist søknad til Sparebankstiftelsen er 1. februar 
2017.  
Stein følger opp, og involverer øvrige ved behov. 
 

8) Bussholdeplass Solfjellveien/Trollkleiva/Hallenåsen 
Styret er kjent med at FAU ved Røyken ungdomsskole har sendt innspill om trafikksikkerhetstiltak i 
Hallenskog.  
Det har versert flere frister for å melde innspill, og det er derfor uklart om fristen er utløpt.  
Alf Håvard utarbeider innspill og sender inn til Røyken kommune snarest mulig:  
 
(Følgende ble oversendt 18. oktober 2016): 

På vegne av Øvre Hallenskog vel ønsker vi å melde om 2 punkt som er trafikkfarlig for barn i 
området. 
 
Kryss Hallenåsen og Solfjellveien 
Dette fungerer som en møteplass for barn i området for henting og levering av barn som tar 
skolebuss til/fra skolen. Mye trafikk, og uoversiktlig kryss. Man savner en fast møteplass der barn 
kan stå trygt å vente på bussen. Ønsker går på skur gjerne med tak og lys så barna syntes. I dag 
står barn i veikanten å kan være vanskelig å se. 
 
Kryss Blåfjellveien og Plankedalsveien 
Samme grunner som punkt over. Bakketoppen og svinger på hver side av krysset. Til dels 
stor trafikk og uoversiktlig kryss. Man savner en fast møteplass der barn kan stå trygt å vente på 
bussen. Ønsker gjerne et skur med tak og lys så barn syntes. Barn står i dag i veikanten også her. 

 
 
Neste styremøte ble ikke berammet. Styreleder/nestleder kaller inn.  
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