Årsberetning 2015
Borgen Vel
1.

Styre og komitéer

Styret:
Leder: 		
Nestleder: 		
Kasserer:		
Sekretær:		
Styremdlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Borghild Holsvik			
Espen Brustad			
Helge Bull Gjertsen		
Anna Ørnehaug			
Silje Lae Solberg			
Tom Christer Lilletvedt		
Jenny Maria Sjøberg		
Astrid Bjellebø Bayegan		

Redaktører i Borgenposten:
Arne Helgesen
Solveig Øien Berg
Bente Solbakken
Elin Brusletto
Valgkomité:
Inger Troland
Kristoffer Florvaag-Dybvik

valgt for 1 år
valgt for 1 år
valgt for 1 år
valgt for 2 år
valgt for 1 år
valgt for 2 år
valgt for 2 år
valgt for 2 år

2.

Medlemssituasjonen

Hovedinntekten til Borgen Vel er medlemskontingent og utleie av eiendom på
Trettestykket til kommunen. Borgen Vel har ca. 480 betalende medlemmer. De fleste
boområdene på Borgen er representert, men vi mener at det er naturlig at samtlige
boligområder på Borgen er medlem av vellet, og arbeider for å synliggjøre vellet og
rekruttere flere til å bli med. Sammen er vi sterkere og får gjort mere!
3.

Styremøter/Medlemsmøter

I perioden er det avholdt 9 styremøter. Møtene er holdt hjemme hos styrets medlemmer
etter tur med enkel servering besørget av verten. Styret har samarbeidet godt og fungert
fint sosialt sammen.
4.

Kommunen og Borgen Vel

Borgen Vel deltok sammen med Hans Erik Robbestad på møte i rådhuset hos Ad Hockomitéen for Borgen, der vi fremla fremtidige planer for Trettestykket. Vi fikk positive
tilbakemeldinger, men også beskjed om å komme med et mer konkret prosjektforslag når
det skal søkes om støtte.
Vi har, sammen med de andre nabovellene, fremmet vårt synspunkt på møte i PSN
(plan, samferdsel –og næringsutvalget), samt vært tilstede under saksfremleggelsen i
formannskapet i forbindelse med områdereguleringen av Drengsrudjordet.
Vi har vært representert på:
- Workshop for “Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2020” (KIF).
-Folkemøtet om Kommunereformen.
5.

Samarbeide og møter med andre vel og organisasjoner

-Vi deltok på årsmøtet til Asker Velforbund.
-I samarbeid med de andre berørte vellene utarbeidet vi en uttalelse i forbindelse med
områdereguleringen av Drengsrud Idrettspark.
-Vi følger Borgenprosjektet, og har i kommende periode meldt oss på ulike
ressursgrupper som skal danne et fremtidig veikart for Borgen.
Resultatet av veikartarbeidet danner grunnlag for en politisk sak som skal inneholde en plan
for videre arbeid med utvikling av Borgenområdet. Saken skal fremmes i juni 2016.
(fra Borgenprosjektet)
-Vi har deltatt og hatt stand på Nærmiljøkonferansen og arrangementet Borgen i våre
hjerter som fant sted i Vardåsen kirke.
-Vi har hatt kontakt med Borgen Skog grunneierforening med ønske om utvidet
samarbeide fremover.

6.

Strøkasser

Vellet har ca. 20 strøkasser stående rundt omkring på Borgen. Grusen er ment brukt til
felles gangveier og stier som trenger strøing i løpet av vinteren, og ikke til privat bruk.
Kassene er i ulik forfatning, og vi vil bestille nye ved behov. Strøkassene fylles når de er
nesten tomme, da prisen er den samme enten de er tomme eller halvfulle. Det er bestilt
plakater med kontaktinfo som skal monteres i lokket på kassene, slik at det blir enklere å
melde fra når det er lite grus igjen.
7.

Benkeprosjektet

Vi har bestilt og plassert ut 5 benker i løpet av året. Disse er plassert ved fotballbanen,
busstoppet ved Borgen ungdomsskole, «Elgen» og øverst i slalåmbakken. Det var en
utfordring å få benkene opp slalåmbakken, men her fikk vi heldigvis kjørehjelp med ATV
av de som gjorde renoveringen av Wentzelhytta. Plaketter som forteller hvem benkene
tilhører blir montert i løpet av våren. Benkeprosjektet er et pågående prosjekt, og vi vil
bestille og sette ut nye benker i løpet av kommende år.
Det er bare å komme med innspill til plassering!

8.

Områderegulering for Drengsrud Idrettspark

Informasjon om saken ble gitt i Borgenposten ved årsskiftet.
Sakens bakgrunn er Asker kommunes planer om en omfattende utvidelse av Asker
sentrum i området Evely/Føyka til formål boliger, kontorer, offentlig torg m.v.
Området eies idag av Asker skiklubb og Asker kommune 50/50. Kommunen og idrettslaget inngikk i 2010 en intensjonsavtale hvor det forutsettes at idretten viker plass på
Føyka ved å bli gitt erstatningsarealer på Drengsrudjordet.
Den videre fremdrift av idrettsparken har i 2015 handlet om Asker skiklubbs forutsetning
om tilgjengelighet til Vardåsområdet fra idrettsparken. Et utmarksareal på ca 30 daa som
befinner seg mellom idrettsparken og utmarken i Vardåsen/Drengsrud er privat eiendom
og grunneieren har ikke ønsket å avhende arealet til samfunnsformål.
Asker kommune utarbeider for tiden en reguleringsplan som grunnlag for
tvangsavståelse av arealet.

9.

Trettestykket

Borgen Vel eier et stort område på Trettestykket som inneholder grøntområder,
grusbane, tennisbaner og parkeringsplass. Området ligger flott til, med umiddelbar
nærhet til Vardåsen skisenter, skiløyper og turterreng, samt busstopp.
-Parkeringen: Kommunen leier parkeringsplassen vinterstid, og har denne vinteren også
fått anledning til å benytte grusbanen til parkering. Vellet har, etter innspill fra flere
medlemmer, montert opp skilt som skal hindre hensetting av biler på p-plassen.
-Grøntområdet: Hans Erik Robbestad har kommet med initiativ til å få bygget en
treningspark på den grønne enga vi eier på Trettestykket. Borgen Vel stiller seg positiv til
dette initiativet, men vil være en aktiv part i planleggingen, slik at områdets helhet
ivaretas. Dette er foreløpig kun en intensjonsavtale.
-Grusbanen er i aktiv bruk til fotballtrening og andre aktiviteter, og vellet har ingen planer
om å gjøre om på dette tilbudet annet enn en eventuell oppgradering.
-Tennisbanene ligger dessverre brakke etter minkende interesse gjennom flere år. Borgen
Tennisklubb, som har driftet anlegget, er uten et fungerende styre, og er for tiden nedlagt.
Dette har også ført til at vedlikeholdet av grøntområdet har vært dårlig de siste årene,
da tennisklubben har hatt dette ansvaret mot et vederlag. Vi har vært i kontakt med det
forrige styret for å få en klarhet i situasjonen. Vi har også opprettet kontakt med
Asker tennisklubb for å se på mulighetene for om banene kan innlemmes i deres
organisasjon og drift.
Borgen Vel ser for seg flere scenarier for Trettestykket som helhet og for tennisbanene,
men vil gjerne ha medlemmene med på å bestemme fremtiden for anlegget.
Vi planlegger å gjennomføre en idédugnad i løpet av våren,
og håper så mange som mulig har lyst til å stille.

10.

Ruskenaksjonen

4 containere ble bestilt til årets Ruskenaksjon.
Vi bestilte en ekstra til Trettestykket,
med oppfordring til den somaliske foreningen
om å foreta dugnad rundt grendahuset
som de disponerer. Organiseringen av
Ruskenaksjonen er under evaluering,
og vi ser for oss å få til et nytt konsept i år
som kommer flere hageeiere til gode.

?

11.

Borgenposten og digitalisering av gamle nummer av Borgenposten

Borgenposten rakk heldigvis å bli ferdig til jul! Redaksjonen er den samme, men de vil
gjerne ha nye folk med til å skrive saker fra nærområdet.
Ett av de større prosjektene vellet gjennomførte i året som gikk, var digitaliseringen av
samtlige de gamle numrene av Borgenposten, fra oppstarten i 1971. De gamle numren
var sirlig tatt vare på av Arne Helgesen, og ble levert til Joe Silver som utførte arbeidet
med digitaliseringen. Joe Silver er en vernet bedrift som holder til i Fredboes vei, og som
gjorde en flott jobb. Alle nummer av Borgenposten er nå tilgjengelige for nedlastning på
våre nye hjemmesider.

12.

Borgen Vel på nett

Et viktig mål for det nye styret var å synliggjøre Borgen Vel på en bedre måte,
samt aktualisere vellet for nye generasjoner. En web-gruppe ble opprettet for å se på
hvordan vi kunne få en bedre hjemmeside og bli mer synlige på nettet. Web-gruppen
ledes av Tom Christer Lilletvedt og består ellers av Anna Ørnehaug og Borghild Holsvik.
Vi har også opprettet ny facebook-side, samt en instagramkonto som vi håper vil bli mer
brukt etter hvert som den blir kjent. Alle som har en åpen instagram-profil kan tagge
bilder de tar fra nærområdet med #mittborgen. Disse bildene vil da samle seg og danne et
mangfoldig galleri over Borgen. Bildene vil også bli synlige på hjemmesiden, men vil her
gå igjennom sensur før de blir lagt ut.
Hjemmesiden består av en:
-blogg med nyhetssaker.
-et arkiv med info om vellet, årsberetninger og
regnskap/budsjett.
-et arkiv med alle nummer av Borgenposten i pdf-format.
-en levende kulturkalender som gir en oversikt
over det som til enhver tid skjer på Borgen.
Denne blir jevnlig oppdatert, så her kan man
melde fra om nye arrangement.
Her må vi takke Silje Fevik i Borgenprosjektet
som så vennlig delte innsamlet info med oss.
-et kontaktskjema der man kan sende inn beskjeder til styret
-instagramgalleri med mer.

#mittborgen

www.borgenvel.no

13.

Økonomisk oversikt

(se regnskap)
14.

Planer for kommende periode:

•

Idéworkshop for Trettestykket.

Området som Borgen Vel eier på Trettestykket omfatter en liten eng, parkerinsplass,
grusbane og tennisbaner. Vi ser på dette området som en verdifull ressurs for Borgen,
med stort potensiale til å bli en viktig møteplass/lekeplass/idrettsplass for både store og
små. Vi vil i løpet av våren/høsten invitere til en idéworkshop der vi sammen skaper en
visjon for området. Visjonen vil så konkretiseres til et prosjekt der vi søker støtte fra
kommunen og andre aktører for realisering.
•

Borgen Vel 80 år

Vellet feirer 80-årsjubileum i 2016. Vi planlegger en utstilling -og jubileumsfest, og vil
samle flere aktører på Borgen for å kunne realisere dette. I forbindelse med jubileet vil vi
også invitere til en logo-konkurranse for Borgen Vel.
•

Kartlegging og skilting av velstier

•

Videre arbeid med synliggjøring

Vi håper at flere får øynene opp for den ressursen Borgen Vel er for nærområdet, og at flere
aktivt søker om støtte til å realisere prosjekt i årene som kommer.

Har du gode idéer
til tiltak som kan gjøres
i nabolaget, eller kanskje du
vil oppdatere vår «hva skjer»
-kalender med ditt arrangement?
Kontakt styret@borgenvel.no eller
besøk vår hjemmeside
www.borgenvel.no

www.borgenvel.no

Styret i Borgen Vel
1 mars 2016

Borghild Holsvik
sign.			

Espen Brustad		
Helge Bull Gjertsen
sign.				
sign.

Silje Lae Solberg Tom Christer Lilltvedt Jenny Maria Sjøberg
sign.			sign.				sign.		

Anna Ørnehaug
sign.

Astrid B. Bayegan
sign.

