Velkommen

til åpent møte i Borgen Vel
med påfølgende årsmøte

PROGRAM:
•
•
•
•

Tirsdag 19. mars kl. 19:00
Borgen Ungdomsskole,
Aurorasalen

Sissel Haug fra Asker kommune orienterer om utbygningsplaner.
Vegard Olderhaug fra Asker Skiklubb tar opp Asker Skiklubbs 					
ønsker i forbindelse med nye fotballanlegg på Drengsrudjordene.
BORGENPROSJEKTET ved Gyrid Mangersnes.
Friluft for flere på Borgen: Nye initiativ til bedre friluftsaktiviteter fra 			
friluftsåret ved Hans Erik Robbestad. Interesserte som kan bidra bes ta 				
kontakt med Hans Erik Robbestad før eller under årsmøtet.

ÅRSMØTE
1
a
b
c
2
3
4
5
6

Konstituering
Godkjenning av innkalling
Valg av referent
Valg av to medlemmer til å
undertegne referatet fra årsmøte
Årsberetning
Godkjenning av regnskapet
Budsjett for 2015
Innkomne forslag
Valg. Valgkomiteens innstilling.
Vedlegg:
Årsberetning
Regnskap 2014 og budsjett 2015
(ligger på hjemmesiden)
http://www.borgenvel.no/

Vel møtt!

Styret i Borgen Vel

ÅRSBERETNING 2014-15 FOR BORGEN VEL
STYRET:
Leder: Inger Troland
Nestleder: Espen Brustad
Kasserer: Geir Mølmen
Sekretær: Borghild Holsvik
Styremedlem: Kristoffer Dybvik
Styremedlem: Helge Bull Gjertsen
Styremedlem: Silje Lae Solberg
REDAKSJON BORGENPOSTEN:
Arne Helgesen, Solveig Øien Berg, Bente Solbakken, Elin Brusletto
VALGKOMITÉ: Lars Petter Berg, Beate Kåresen
MEDLEMSSITUASJON: Med ca. 350 husstander og tilsluttede sameier
er Borgen Vel ett av de største vellene i Asker. Likevel synes vi at flere
burde bli medlem, siden alle har glede av det arbeidet vellet gjør. Et
sterkt Vel gir oss også mulighet til å påvirke aktuelle og fremtidige
planprosesser på Borgen i større grad. Borgen Vel er selvsagt en
tverrpolitisk organisasjon for alle.
Følgende sameier/områder er ikke medlem av Borgen vel:
Hagaløkka, Vassbunn, Borgen Skog
ØKONOMI: Regnskap og budsjett for 2014 ligger på hjemmesiden:
http://www.borgenvel.no/
UTDELING AV STØTTE TIL KULTUR I 2014: Borgen skolekorps fikk
kr 7000. Vi mottok få søknader om økonomisk støtte. Vi støtter gjerne
flere kulturformål som kan være av allmenn interesse.
TRETTESTYKKET: Kommunen fikk låne deler av vår eiendom på Trettestykket i 2013 til de var ferdige med utbedringene i slalombakken.
Det ble liggende rester fra utbyggingen og en benk ble ødelagt. Styret
var i kontakt med kommunen om denne saken, og etter hvert ryddet
de, og fikk erstattet den ødelagte benken. Det ble også en del skader på
vegetasjon, og kommunen forsøkte å reparere dette ved såing
senhøstes. Som takk for lånet fikk vi store steiner til å avgrense enga
vår fra kommunen.
Vedlikehold av Trettestykket: Tennisklubben, som har hatt ansvar for
vedlikehold av området mot økonomisk støtte, viste seg å være uten
fungerende styre, noe som igjen førte til manglende vedlikehold av
området. Til slutt fikk vi hjelp av Øyvind Hansen og Roland Ofstad som
gjorde en kjempejobb i løpet av sommeren. I fremtiden må vi antagelig
leie firma til dette arbeidet, om ikke noen organisasjoner på Borgen vil
overta, mot økt støtte/tilskudd. Parkeringsplassen: Asker kommune
leier p-plassen om vinteren. Vi setter opp skilt for å unngå at biler blir
stående i veien for måkingen.
STIER/LYSLØYPE: Vi er opptatt av å ta vare på friluftmulighetene våre
her på Borgen. Løypene må vedlikeholdes. Gunnar Andersen er en
ildsjel i dette arbeidet. I sommer var han klar til å sette i gang, men det
viste seg at kommunen ikke hadde de materialene vi var blitt lovet. Vi
har blitt forsikret om at dette nå skal gå i orden. Hans Erik Robbestad la
fram spennende planer for utbedring og videre utbygging av lysløypen
på årsmøtet i fjor. Dette tenkes i samarbeid med kommunen og Asker
skiklubb, som viser stor interesse for saken.
HUNDESAKEN: Borgen Vel ønsker at turløypene skal være innbydende
og ikke fulle av hundemøkk. Derfor kommer vi til å sette opp skilt som
ber hundeeiere bidra til dette. Arbeidet er godt i gang.
TRENINGSPARK: Mange bruker lysløypa og Vardåsen til å holde seg i
form. Flere medlemmer av styret har foreslått at deler av enga vår på
Trettestykket blir brukt til å sette opp en utendørs treningspark. Styret
synes det er en god idé å ta enga mer i bruk. Vi mener likevel at vi ikke
kan påta oss ansvar for drift og vedlikehold av utstyr.
Hans Erik Robbestad er initiativtaker for prosjektet, og er i dialog med
kommunen om mulighet for finansiering og drift.

RUSKEN: Siden alle fulgte regelen om å bare kaste kvist med tynnere
stamme enn 15 cm, slapp vi å betale straffegebyr til Asker kommune.
Vi har fått kr 12.000 fra Velforbundet til aksjonen.
BALLBINGEN: Ballbingen på Hagaløkka: Vellet inngikk avtale med
Hagaløkka sameie om at de har ansvaret for drift og vedlikehold av
bingen.
LEKEPLASSER: Vi har ikke jobbet med lekeplasser siste år, men bidrar
gjerne med støtte til ulike initiativ fra beboere på Borgen.
BORGENPOSTEN: Flere medlemmer har etterlyst lokalbladet vårt.
Det har blitt utsatt på grunn av sykdom i redaksjonen, men vi håper
å få det ut snart. Bidragsytere til neste års Borgenposten kan melde
seg til Arne Helgesen.
GRUS: Nye regler og priser fra kommunen har medvirket til at dette
ikke kom på plass i tide før vinteren satte inn. Derfor må vi få på
plass nye rutiner for dette arbeidet. Medlemmer som bor i nærheten
av strøkassene bør rapportere til styret: grus@borgenvel.no (skal
monteres i lokkene) hvis kassene er i ustand eller mangler grus.
BENKER: Vi har kjøpt inn tre benker for ca. kr 22.500, og fikk kr
10.000 i støtte fra Asker Velforbund. Disse vil bli satt ut til våren.
Det er mulig vi trenger flere benker, blant annet til fotballbanen ved
kirken.
TRAFIKK: Kommunen lager en trafikksikringsplan. Vi sendte inn en
høringsuttalelse om steder som er uoversiktlige, og la særlig vekt på
steder der barn ferdes. Vi tok også med en bekymring for trafikk
-avviklingen ved det planlagte nærmiljøsenteret ved Borgen skole.
Vi har også bedt Asker kommune om å bedre adkomsten til
Bondivann stasjon via Vassbunnveien. Dette er en kommunal vei
uten fortau, som er en viktig ferdselsåre over Bondivannet til trening
og arbeid for mange. Det er også mange som bruker tog til arbeid
herfra. Vi har bedt om at det blir laget fortau, og at veien blir
prioritert m.h.t. strøing. Vi synes det bør være trygt å gå til et
kommunikasjonsknutepunkt.
UTBYGNINGSPLANER FOR BORGEN: Asker kommune har
godkjent en større boligutbygging på Kjonebråten, Søndre Borgen/
nærmiljøsenteret, samt flere boenheter i Askerlia. Borgen Vel er
ikke prinsipielt i mot en fortetting på Borgen, men mener det må
tas særlig hensyn til jordvern, LNF-områder, skolegrenser, trafikkavvikling og bomiljø når man planlegger en fortetting. Vi er skeptisk
til en privatisering av utmarksområdene våre, som den planlagte
opplevelsesparken på Drengsrud legger opp til,
og protesterte mot planene sammen med Drengsrud Vel.
Høringsuttalelsen ble trykt i Budstikka.
MILJØARBEID: Styret har hatt møte med Borgenprosjektkoordinator
Gyrid Mangersnes som arbeider med planlegging av tiltak for å få til
et godt flerkulturelt samarbeide på Borgen. Vi har deltatt i hennes
samarbeidsmøte og samarbeider også med Vardåsen kirke om det
tverrkulturelle arrangementet «Borgen i våre hjerter».
Det er viktig for Borgen Vel å bidra til trivsel for alle på Borgen!
MØTEVIRKSOMHET: Vi har hatt 8 styremøter, i tillegg til møter med
Asker kommune, Velforbundet, Drengsrud Vel og Vardåsen kirke.
Vi har også deltatt på noen befaringer.

TAKK TIL ALLE SOM BIDRO I ÅRET SOM GIKK!

