Årsberetning 2012
Borgen Vel
1 Styre og komiteer
Styret:
Leder:

Lars Petter Berg

Nestleder:

Gunnar Hovden

Sekretær

Beate Kåresen

Kasserer:

Geir Mølmen

Styremedlem: Helge Bull Gjertsen
Styremedlem: Inger Troland
Styremedlem: Borghild Holsvik
Styremedlem: Kristoffer Dybvik
Styremedlem: Jim Roar Hansen
Redaktører i Borgenposten
Arne Helgesen
Solveig Øien Berg
Bente Solbakken
Elin Brusletto

Valgkomite
Trine Holand

2 Medlemssituasjonen
Medlemssituasjonen i Borgen Vel er følgende;
543 betalende medlemmer som representerer ca. 27 % av antall husstander på Borgen.
Antall medlemmer har økt de siste årene. For 2013 er det planer om å aktivisere
medlemsvervingen. Styret ser at det er viktig å bli flere medlemmer i Borgen Vel, som igjen
gir styrke i fremtidige diskusjoner om utviklingen på Borgen.
Følgende borettslag/sameier er ikke direktemedlem av Borgen Vel
Askerlia (Huldreveien)

Bondivangen
Borgen skog
Borgenbråten
Hagaløkka
Kullebunnen (betaler medlemskap i Borgen Vel)
Vassbunnen
Østhellinga

3 Styremøter/Medlemsmøte
I perioden er det avholdt 10 styremøter og behandlet 98 saker.

4 Borgen Vels eiendom på Trettestykket
Vi er storfornøyde med at Asker Kommune har bygget ny gangbro over Bondivatn, der
mange går til skole og idrettsaktiviteter. Asker Drift strør den lille bakken ned til broen. Men
den kommunale hovedveien ned til broen er som oftest isete og glatt. Den blir ikke strødd
for fotgjengerne, og mangler fortau, så det er ofte farlig å ferdes der for de mange
togpassasjerene, bl.a. Vi har tatt opp dette med kommunen gjentatte ganger. Vi har også
bedt kommunen rydde vekk skrot etter byggeaktiviteten, slik at omgivelsene ved toget ser
mer tiltalende ut. Dette vil de gjøre til våren - har vi blitt lovet.
Vi har registrert at det generelt strøs veldig lite for fotgjengere langs offentlig vei og
gangveier der kommunen har påtatt seg strøingen. Vi synes også at fortau og sykkelveier må
kunne feies når snøen har gått så skolebarn og andre syklister kan ta sykkelveiene i bruk før
Det bor også funksjonshemmede og eldre her som bruker rullator eller andre hjelpemidler
for å ta seg frem , og det er ikke lett når fortauet er fullt av grus.

Kommune og Borgen Vel
I siste arbeidsåret har Borgen Vel etablert meget god relasjoner til kommunen. Vi tok
kontakt med kommunen fordi busskurene dessverre har blitt utsatt for alvorlig hærverk.
Kommunen har fjernet knuste ruter og tagging, men skurene gir ikke lengre ly mot vind og
vær.
Borgen Vel eier grunn ved Grendehuset, tennisbanen og fotballøkka på Trettestykket.
Vedlikeholdet ble gitt til tennisklubben, mot et tilskudd til driften av klubben. Gressvollene
mot fotballbanen er vanskelige å vedlikeholde, og vi har ikke funnet noen fullgod løsning på
problemet. På kommunens tomt ved busskuret ligger bygningsmasse spredt utover, som vi
vet blir ordnet til våren.

Miljø og Skole
Vi må verne om de fine omgivelsene våre. Vi henvendte oss til skolene for å be dem legge
vekt på å lære elevene respekt for dyrket mark. Dessverre vandrer enkelte borgenboere
tvers gjennom enger og åkre og etterlater seg knuste glasskår som kan skade dyrene.
Vi har håp om at det skal kunne være mulig å opprettholde drift på gården langs
Borgenveien. Den er et vakkert innslag i vår lille "soveby", som vi håper kan bevares.
Skolen har reagert positivt på henvendelsen fra Borgen Vel.

5 Nærmiljøsenteret
Borgen Vel har fulgt utbyggingssaken på Søndre Borgen tett i året som gikk. I juni ble det
sendt inn et planforslag til ny reguleringsplan fra Spor arkitekter, som tegner dette
prosjektet for Veidekke og Rema Eiendom. I planforslaget er høyspentledningen lagt ned i
kabel, mens antall boenheter overskrider fortsatt reguleringsplanen med over 60 %, samt at
rundkjøringen som ligger i dagens reguleringsplan ikke er tatt med i prosjektet. Disse, samt
flere aspekter ved utbyggingen, så som høyder mot naboer, overvannshåndtering, universell
utforming og trafikksikring, er behørig diskutert av en ny ressursgruppe Borgen Vel har
opprettet for å følge saken. Ressursgruppen består av 8 personer med tilknytning til Borgen,
og som alle har relevant yrkesbakgrunn. (Ingeniører, arkitekt, landskapsarkitekt,
naturforvalter m.m.) Arbeidet til gruppen har resultert i et brev til kommunen som respons
på planforslaget. Dette brevet følger nå saken videre og kan leses på Borgen Vels
hjemmeside. Saken er ennå ikke behandlet første gang i plan og bygningskomiteen, men den
er ventet å komme opp i nær fremtid. Ressursgruppen vil fortsette det videre arbeidet med
å sikre en optimal utbygging av Søndre Borgen.
Ressursgruppen består av:
Bjørn Berggrav, advokat og tidligere medlem av Asker bygningsråd
Elin Brusletto, naturforvalter, lærer og tidligere styremedlem i Borgen Vel
Knut Einar Dalberg, ingeniør og entreprenør
Reidar Halvorsen, sivilingeniør bygg, prosjektleder
Borghild Holsvik, arkitekt
Mette Lenvik, landskapsarkitekt
Beate Kåresen, lærer og sekretær for gruppen

6 Turstiprosjektet
Turstiprosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren/høsten 2013.

7 Hundeskiltprosjektet i Borgen Vel
I løpet av året har vi fått utarbeidet 3 store info plakater som forklarer hundeeiere hvordan
de skal håndtere hundemøkk. De er montert sammen med turskiltene og kommer opp til
våren.
Vi har nå fått opp ca. 50 klistremerker på private søppelkasser på Borgen.
Kommunen har latt seg inspirere av tiltaket, og dispensere med klistremerker vil bli å finne i
lokale hundebutikker, dyrlegekontor og på Servicetorget våren 2013. Borgen Vel hjelper med
utformingen, Asker kommune betaler omkostningene.
Vi har fått bevilget penger fra kommunen til ulike varianter av «Bruk Pose» skilt i området.
De er nå under utvikling.

8 Økonomisk oversikt
Se eget regnskap

9 Møter med andre organisasjoner
Borgen vel har i perioden deltatt i flere møter vedrørende:
Planene rundt E 18 som berører vårt område
Frivillighetssentralen
Velforeningen
Andre velforeninger

10 Strøkasser
Borgen Vels strøkasser ble kontrollert sommeren 2012. Kassene som var mindre enn
halvfulle ble fylt av Asker kommune i desember (kr 750 pr kasse), og kassene som er i dårlig
stand vil bli utbedret/byttet ut i løpet av 2013.02.12. Totalt har vi 19 kasser som regelmessig
blir kontrollert.

11 Fartsmålinger
Det er gjennom flere år foretatt fartsmålinger av enkelte veier i vårt område, som har
resultert i fartsdempende tiltak (fartshumper). Tidligere målinger har vist at 9 av 10 kjører
fortere enn fartsgrensen. Til våren vil det bli foretatt nye fartsmålinger.

12 DropBox
I begynnelsen av denne perioden etablerte Borgen Vel Drop Box. Hensikten var at styret
gjennom Drop Boks alltid kunne holde seg orientert om alle dokumenter som Borgen Vel
har. Dette gjelder Vedtekter, avtale og alle styremøter med vedlegg. Gjennom DropBox vi
fremtidige styrer til en hver tid kunne se hvilke avtaler som er inngått.

13 Borgenposten
Borgenposten for 2012 ble forsinket på grunn av misforståelser. Dette beklager styret sterkt.
Borgenposten er et viktig medium for informasjon til alle som bor på Borgen. Borgeposten
distribueres til alle husstander på Borgen.

Styret i Borgen Vel
12. februar 2013
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