ÅRSMELDING

BORGEN VEL
2016-2017

STYRETS SAMMENSETNING

Styret i Borgen vel består av styremedlemmene Silje Lae Solberg, Tom Christer Lilletvedt, Astrid Bjellebø
Bayegan og Jenny Marie Sjøberg. Anna Ørnehaug er sekretær, Helge Bull Gjertsen er kasserer, Espen
Brustad er nestleder og Borghild Holsvik er styreleder. Samtlige er på valg. Over halvparten vil ikke ta
gjenvalg, dvs. at vi trenger nye styremedlemmer!

ÅRSMØTET 2016

Det ble på årsmøtet i 2016 gitt fullmakt til at vellet i dette året kunne bruke litt ekstra midler til å markere
vårt 80-årsjubileum. Planlegging og gjennomføring av Borgenfesten som ble holdt høsten 2016,
har sammen med oppfølging av Rema-saken vært vellets hovedsaker i 2016.

MØTEVIRKSOMHET

Det har vært en relativ stor møtevirksomhet i perioden som har vært. Syv av møtene er styremøter.
Planleggingen av 80-årsfesten har generert stor møtevirksomhet internt og sammen med andre lag som
Lions og nærmiljøsentralen.
Vi har forent oss med andre krefter på Borgen der vi har hatt møter, diskutert og gitt felles innspill på
diverse høringsuttalelser. Vi har deltatt på temamøter og veikartverktsted som en del av Borgenprosjektet.
Vi har hatt flere møter med nærmiljøsentralen og Gyrid Mangersnes i Borgenprosjektet i forbindelse med
opprettelse av et lokalsamfunnsutvalg. To ganger har vi vært representert på kommunemøter i møte med
ad-hoc komitéen der vi har snakket for og om Borgen.
I forbindelse med saken om Borgen nærsenter og Rema-bygget etablerte vi en ressursgruppe som har hatt
flere møter i denne prosessen, der vi deltok aktivt i folkemøtet som ble holdt i sakens anledning. I etterkant
av dette folkemøtet har vi hatt møte med utbygger, byggherre og arkitekt der vi har diskutert tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen og mulige løsninger og forbedringer på fasadene og utomhusplanen.
Borgen vel har i gjennomsnitt vært representert med 1-2 representanter på alle disse møtene.

MEDLEMSSITUASJON

Borgen vel har ca. 450 betalende medlemmer. De nye boligene i Petra Fougners vei og i Kjonebråten er nye
medlemmer av vellet. Vellet har også i år vært i dialog med Borgen Skog om et evt. samarbeide. Vi mener
at arbeidet som vellet gjør også kommer beboerne i dette området av Borgen til gode, og at vi sammen
kunne blitt en mer slagkraftig aktør inn mot kommunen. Dialogen har enn så lenge ikke ført til noe konkret.

sak i Budstikka juni 2016:

https://www.budstikka.no/
borgen-prosjektet/borgen/
asker-kommune/lokalbefolkningen-mener-borgen-blirglemt/s/5-55-335596

SAMARBEID MED ANDRE LAG OG ORGANISASJONER

-Borgen vel har samarbeidet med FAU Hagaløkka, FAU Rønningen og Warya Idrettsklubb om flere
høringsuttalelser. (Fra facebooksiden: Warya Idrettsklubb er en idrettsorganisasjon som er startet av somaliske gutter i Asker. Vårt mål er å skape tilhørighet og fellesskap gjennom idretten.)
-Vi har samarbeidet med nærmiljøsentralen om planlegging av flere arrangementer på Borgen samt om
etableringen av en arbeidsgruppe som skal jobbe med et fremtidig lokalsamfunnsutvalg på Borgen.
-Vi har samarbeidet med Borgen Lions om arrangementet Borgendilten – som vi utvidet til å bli en 80-årsmarkering for vellet. På denne festen samarbeidet vi med både O-gruppa, Borgen skolekorps,
Garasjegalleriet og flerkulturelle kvinner fra Mat&Prat som alle bidro til at det ble en super fest!
-Vi har i forbindelse med Rema-saken etablert en ressursgruppe som har bistått oss i faglige vurderinger
og diskusjoner.
-Så har vi samarbeidet med «redaksjonen» om utgivelse av den årlige Borgenposten.
Vi vil gjerne takke alle for flotte samarbeid og resultater! Å forene flere og ulike krefter på Borgen er
både nyttig, virksomt og svært hyggelig!

BORGENPROSJEKTET

20.09.2016 ble Temaplanen for Borgen lagt ut på høring. Denne planen er en oppsummering av Borgenprosjektet og legger føringer for veien videre. En av konklusjonene i Temaplanen var at Borgen burde få
etablert et lokalsamfunnsutvalg som et pilotprosjekt for samhandling og samarbeid mellom lokalsamfunn
og kommune. Borgen vel leverte en høringsuttalelse til denne Temaplanen sammen med FAU Rønningen og
FAU Hagaløkka.
Det har kommet lite konkret ut av Borgenprosjektet, og mange sitter nok igjen med en følelse av skuffelse
og avmakt etter å ha brukt mye tid og krefter på å delta i en medskapingsprosess som Borgenprosjektet
var ment å være. Om et slikt utvalg kan være med på å realisere lokalsamfunnssatsingen, ønsker vi det
velkomment. En forutsetning er at det er operativt, og at det ikke konkurrerer med allerede etablerte lag og
organisasjoner.
På bakgrunn av denne høringsuttalelsen ble Borgen vel sammen med Borgen nærmiljøsentral invitert til å
finne kandidater som skal jobbe frem mandatet og føringene for et slikt lokalsamfunnsutvalg. Denne arbeidsgruppa er nå etablert, og fire personer fra Borgen skal sammen med
Gyrid Mangersnes og 2 fra kommuneadministrasjonen jobbe med dette frem
til sommeren. Går alt som planlagt, vil et lokalsamfunnsutvalg bli etablert i
løpet av høsten 2017.

STØTTE

Borgen vel har sammen med Borgen Lions gitt støtte til årets vinner av Borgengutten, -en vandrepris for
barn og unge bosatt på Borgen som har utmerket seg innen kultur eller idrett.
Vi har også gitt produksjonsstøtte til Garasjegalleriet sin utstilling «La den vandre». Denne er blitt stilt ut
ved flere anledninger allerede.
Vi valgte å ikke gi støtte til Rønningen FAU sin Halloween-feiring, rett og slett fordi de allerede hadde fått
mye støtte fra andre steder. Men, dette er absolutt en type prosjekt som kan søke om støtte fra vellet i
fremtiden da det i stor grad kommer allmennheten til gode og er et flott, inkluderende tiltak.
Gatefester har vi vurdert som utenfor vårt anliggende å gi støtte til, men vi applauderer selvsagt nabolag
som arrangerer slike!

INNKJØP

Borgen vel har kjøpt tre nye gruskasser i 2016: 1 ny kasse ved Bondi stasjon dvs. 30 meter opp i den brede
og bratte stien/gangveien hvor mange går til/fra toget. 1 ny kasse til erstatning for en ødelagt i gamle Borgenveien på øvresiden av Borgen sykehjem. 1 ny kasse i Petra Fougners vei/Drengsrudbråten
Vi tenker å reparere og/eller erstatte et par gruskasser i året som en hovedregel.
Å holde gruskassene i stand og fylt med grus gjennom sesongen er en stor kostnad for vellet,
men vi ser også at dette er viktig for folk!
Vi har montert timerfunksjon på de to lyktestolpene vi drifter på Trettestykket og i akebakken ved Gustav
Wentzelsvei. Disse skal sørge for at lyktene slår seg på når det er mørkt, og at de slår seg av igjen sent på
kvelden, ved 23-24.00-tiden. Vellet har bekostet den ene, mens den på Trettstykket er betalt av Asker kommune som takk for lån av grusbane til parkering vinterstid. Fungerer de ikke som de skal er det bare å ta
kontakt med styret!

HØRINGSUTTALELSER:

Under følger en oversikt over saker der Borgen vel har sendt inn høringsinnspill enten alene eller i samarbeid med andre:
-Temaplan for lokalsamfunnsutvikling på Borgen
https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/borgenprosjektet/
Kommunens saksnummer: 0128/16
(sammen med Rønningen FAU og Hagaløkka FAU)
-Reguleringsplan for nordre del av Askerlia
Kommunens saksnummer: 15/1372
-Høringsuttalelse for gnr/bnr 7/1 (del av eiendommen) – reguleringsplan for offentlig friområde
Kommunens saksnummer: 16/8140
(kollen bak kirken) (sammen med Drengsrud vel og Drengsrudhagen Grendelag)
-Forslag planstrategi for Asker 2016 - 2019, med planprogram for rullering av kommuneplan
(sammen med Hagaløkka FAU, Rønningen FAU og Warya)
-Reguleringsplan for Føyka-Elvely – Offentlig ettersyn
Kommunens saksnummer: 15/176
(sammen med Rønningen FAU, Hagaløkka FAU og Warya)
-Oppgradering av velveier for kommunal overtakelse
Kommunens saksnummer: 16/9695-6

-Alle kan gå inn på Asker kommune sine hjemmesider og søke på sin sak.
Det holder å ha saksnummer eller gårds –og bruksnummer.

BORGEN NÆRSENTER

Borgen vel har sammen med den etablerte ressursgruppen fulgt utviklingen i Rema-saken tett. Det hele
startet med flere utspill i Budstikka der vi kritiserte den nye butikken på Borgen for å være totalt fremmed
i nærmiljøet. Søndre Borgen har allerede et etablert «senter» der Borgen ungdomsskole og Vardåsen kirke
har bidratt til å løfte området estetisk. Den nye butikken burde spilt videre på dette allerede etablerte
miljøet, mente vi og flere med oss.
Etter utspillene i avisen kom Rema på banen, og det ble holdt et folkemøte på Hagaløkka skole en kveld i
september. Alle fikk komme til orde etter at Rema eiendom hadde presentert prosjektet. På folkemøtet ble
det bestemt at den videre dialogen skulle skje mellom Rema eiendom og Borgen vel/ressursgruppa.
Vi har underveis hele tiden vært opptatt av å formidle alt som skjer i saken.
Alle nyheter blir lagt ut på vår facebookside:

«Vi som ønsker et stedstilpasset nærsenter på Søndre Borgen.»
Her kan alle gå inn og lese om saken.

Videre utvikling og kommunikasjon i saken vil skje mellom utbygger og kommunen. Men etter det vi har
sett og blitt lovet, er vi ganske sikre på at det vil skje store forbedringer i 2017.
sak i Budstikka september 2016:

https://www.budstikka.no/rema1000/borgen/arkitektur/remainviterer-naboene-pa-borgen-tildialogmote/s/5-55-366073

Illustrasjon utarbeidet etter
folkemøte i september.
Etter lengre dialog mellom vellet og Rema blir det nå også
spiler mot Borgenveien

80-ÅRS JUBILEUM OG FEST

Siden Borgen vel fylte 80 år i 2016, ville vi markere dette på skikkelig vis. Dette har tatt ganske mye tid
og krefter, men resultatet ble veldig bra! Festen ble lagt til Borgendilten, som Borgen Lions arrangerer på
høsten. I tillegg til vanlig rebusløp hadde vi program med korps, tegnekonkurranser, historieformidling og
utdeling av Borgengutten. Vi hadde et stort, internasjonalt matbord, verkstedbord for barna, heliumsballonger og barnedisco. Og så hadde vi utstilling med høydepunkter fra Borgenposten på plakater. De som vil
lese mer om festen kan lese om dette i Borgenposten 2016 som ble delt ut til alle husstandene på Borgen
før jul. Borgenposten ligger også på våre hjemmesider, ferdig digitalisert og helt gratis!

Flere bilder fra festen ligger
på våre faceboosider:

Borgen vel Asker

BORGENPOSTEN

Borgenposten ble tradisjonen tro delt ut like før jul 2016. Redaksjonen, som består av Arne Helgesen, Elin
Brusletto og Bente Solbakken, har gitt uttrykk for at de gjerne vil ha flere med på laget til neste år. Har du
lyst til å skrive eller bidra på annet vis? Ta kontakt med styret@borgenvel.no, så formidler vi kontakt videre.

TRETTESTYKKET

Vellets eiendom på Trettestykket er et stadig tilbakevendende tema. Mange naboer irriterer seg over at området er så dårlig vedlikeholdt. Vi må bare beklage dette og understreke at vi jobber med saken! Da Borgen
tennisklubb var i drift hadde vellet en avtale med denne om bruk av banene mot vedlikehold av enga og
gressvollene. Nå som tennisklubben er nedlagt har det vært vanskelig å få på plass gode nok løsninger for
vedlikehold av området. I tillegg til dette forfaller banene og området fremstår som lite attraktivt.
Vi i vellet ser dette, men vi ser også det store potensialet området besitter. Derfor har vi et litt lengre
perspektiv på hvordan dette området kan utvikles til det beste for alle på Borgen. Les mer om dette under
satningsområder 2017, eller kom på årsmøtet og se vår introduksjon til planene for Trettestykket.
Det gamle grendehuset som ligger vis-a-vis eiendommen har blitt pusset opp, og Storeborgen barnehage
(en avdeling til Lilleborgen barnehage) har flyttet inn. Området rundt barnehagen har fått en real ansiktsløftning. Bare dette hjelper mye. Borgen vel har inngått en avtale med barnehagen, der de får låne parkeringsplassen i åpningstiden mot vedlikehold av enga i sommersesongen. Denne avtalen skal ikke stå i veien
for de planene Borgen vel har for å utvikle området i kommende år.

SATNINGSOMRÅDER 2017

-I 2017 kommer vi til å holde fortsatt fokus på saken om nærsenteret på
Borgen. Vi er i prosess med å få til justerte fasade-løsninger, men fortsatt
gjenstår et stort arbeid med å få områdene rundt bygningene til å fremstå
som attraktive, imøtekommende og brukervennlige.
-Vi vil holde et øye med alle aktuelle plansaker i området, og sende innspill til
saker som er på høring. Askerlia og Kjonebråten kommer sikkert på høring i
løpet av 2017 og vi lover å følge med her.
-Trettestykket, der vellet eier en stor eiendom, er også fokusområde i 2017.
Vi håper å få til en idédugnad i løpet av våren 2017, og basert på denne og
eventuelt flere dugnader vil vi utarbeide en helhetlig plan for området.
Målet er at området skal bli en attraktiv møteplass på Borgen,
der lavterskel aktiviteter og treningstilbud er hovedingrediens.

FORSLAG TIL VEDTAK PÅ ÅRSMØTET:
1.

Årsmøtet gir styret i Borgen vel anledning til å jobbe frem en helhetsplan for Trettestykket.
Denne vil omhandle hele vellets eiendom, inkludert tennisbanene. Vellet står fritt til å foreslå nye
aktiviteter på disse banene og området for øvrig. P-plassen vil bli ivaretatt i de nye planene.
Et hovedmål er at området skal åpnes opp for et større mangfold av aktiviteter og at det skal være
gratis og lavterskel å delta.

2.

Årsmøtet vedtar opprettelsen av en lokalhistoriegruppe på Borgen. Denne vil tilhøre Borgen vel og
få navnet «Borgen vels historiegruppe.» Gruppen vil jobbe selvstendig og være unndratt vanlig prosedyre
med valg av medlemmer. Målet er at lokalhistorien blir ivaretatt og formidlet til fremtidige generasjoner.
Borgen vel kan bistå med å gjøre historiene tilgjengelige på papir og på nett.

3.

På grunn av et økende aktivitetsnivå og normal prisstigning foreslår vi at kontingenten for neste år
(2018) justeres opp fra 220 til 250 kroner. Dette foreslås for å få et regnskap i balanse, samt gjøre vellet
enda mer robust for nye tider.

ØKONOMI

Regnskap 2016 og budsjett 2017
Konto/aktivitet

Budsjett 2016

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Inntekter

400,00

845,09

Støtte til jubileumsfest

0,00

10 000,00

Andre inntekter

0,00

221,45

90 000,00
38 000,00
1 000,00
4 000,00
500,00
0,00
300,00

124 400,00

107 376,03

133 800,00

Medlemskontingent

90 000,00

91 830,00

Parkeringsutleie Trettestykket

19 000,00

0,00

Renteinntekter
Tilskudd fra Asker velforbund
Norsk Tipping

Sum inntekter

1 000,00

479,49

14 000,00

4 000,00

Kostnader

Turløypeprosjekt

0,00

0,00

Rusken-aksjonen

15 000,00

4 496,00

Støtte til lokale foreninger etc.

10 000,00

8 500,00

Borgen vel 80 år

10 000,00

14 877,60

0,00

0,00

5 000,00
4 000,00
1 000,00
100,00
2 500,00
0,00
5 000,00
5 000,00
26 000,00
25 000,00
20 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
10 000,00

Sum kostnader

149 500,00

109 042,08

133 600,00

Resultat

-25 100,00

-1 666,05

200,00

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

DNB brukskonto

153 511,23

107 158,14

109 012,60

DNB sparekonto

73 350,70

74 182,65

74 553,56

DNB Rentespar

6 453,60

6 572,85

6 707,73

Administrasjon

5 000,00

2 130,00

Møtekostnader

3 000,00

3 537,00

Gaver

1 000,00

680,00

500,00

38,00

Kontingent Asker Velforbund

3 000,00

2 500,00

Trykksaker og digitalisering

10 000,00

7 000,00

8 000,00

9 863,48

Bankkostnader

Belysning
Rydding/vedlikehold av velets eiendommer

18 000,00

0,00

Borgenposten

28 000,00

24 688,00

Sandkasser

24 000,00

22 433,00

Benkeprosjektet

14 000,00

8 299,00

Utvikling av Trettestykket

Balanse pr. 31.12.2016

VALG
Styreleder Borghild Holsvik:		
Nestleder Espen Brustad:			
Kasserer Helge Bull Gjertsen:		
Sekretær Anna Ørnehaug: 		
Styremedlem Silje Lae Solberg: 		
Styremedlem Tom Chr. Lilletvedt:
Styremedlem Astrid Bayegan: 		
Styremedlem Jenny Marie Sjøberg:

Forslag nye medlemmer i styret:
Tone Maanum Ruud: velges for 2 år
Long Ngyen: velges for 2 år
Asbjørn Rønne: velges for 2 år
Marte Kvernland: velges for 2 år
Tor Ole Bergan: velges for 2 år
Redaksjon Borgenposten:
Arne Helgesen
Elin Brusletto
Bente Solbakken
Anna Ørnehaug
Valgkomité:
Astrid Bayegan
Helge Bull Gjertsen

stiller plassen til disposisjon, kan ta 1 år gjenvalg
stiller plassen til disposisjon, kan ta 1 år gjenvalg
tar ikke gjenvalg
tar ikke gjenvalg
stiller plassen til disposisjon, kan ta 1 år gjenvalg
tar ikke gjenvalg
tar ikke gjenvalg
tar ikke gjenvalg

