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BORGEN VEL



Styret består av leder Borghild Holsvik, 
nestleder Marte Kvernland, kasserer Tor Ole Bergan 
og styremedlemmer Espen Brustad, Silje Lae Solberg, 
Tone Maanum Ruud, Asbjørn Rønne og Long Nguyen. 

Vi trenger 3 nye som kan tre inn i styret 
i neste periode.

MØTER 
Vi har hatt et aktivt år med 11 styremøtet bak oss. 
I tillegg har vi deltatt i redaksjonsmøter til Borgen-
posten. Vi har hatt møte med Asker kommune om 
p-situasjonen på Trettestykket, og vi har hatt møte 
med Asker idrettsråd om mulige samarbeids-
partnere og søkeprosessen i det videre arbeidet med  
Friluftsparken på Trettestykket. Vi har deltatt på Asker 
Velforbund sine årsmøter, og vi har vært representert 
på en rekke formannskapsmøter og kommune-
styremøter i forbindelse med de store utbyggings-
prosjektene på Borgen.

STYRET

Borghild Holsvik

Marte Kvernland

Tor Ole Bergan

Silje Lae Solberg

Asbjørn Rønne

Tone Maanum Ruud

Espen Brustad

Long Nguyen



Sparebankstiftelsen DNB gav 400 000,- til Friluftspark-
en på Trettestykket.
 
Det var en stor dag da Borgen vel kunne ta imot gaves-
jekken som vil bidra til at vi i 2018 klarer å sette spaden 
i jorden og starte arbeidet. Pengene vil bli brukt til et 
landskapsamfi og en treningspark. 
Målet er at Trettestykket igjen skal bli en plass for lek, 
moro og rekreasjon for alle. Det er fortsatt mye 
arbeid som gjenstår og resten av parken skal 
utformes. 
Bli med å gi innspill på workshop 4.april!

ÅRETS HØYDEPUNKT

Bilde: Long Nguyen (Borgen vel), Ingeborg Dolven (DNT), 
Per Sletaune (Nærmiljøsentralen), Marte Kvernland og 
Borghild Holvik (Borgen vel) henter hjem 980 000 kr fra 
Sparebankstiftelen DnB til nye møteplasser på Borgen!

Espen Brustad



Nærmere 100 nye følgere på Borgen vel Asker sin 
Facebook-side siste året!
-Følger du Borgen vel på Facebook? Her legger vi ut og 
deler aktuelle ting som skjer i vårt nærmiljø. 
Noe innblikk i hvilke saker vi er opptatt av legger vi 
også ut. Målet er enda flere følgere og fortsette 
satsningen få å formidle det vellet arbei-der med slik at 
det når ut til flest mulig i vårt lokalmiljø. 
Satsning på sosiale medier vil være viktig også 
fremover. 
-Legger du ut bilder på instagram kan du tagge de med  
#mittborgen, så dukker de opp på vår hjemmeside. 
Målet er å skape et flott og mangfoldig galleri over alt 
som rører seg på Borgen, vårt felles hjemsted!

BORGEN VEL I SOSIALE MEDIA



Borgen vel har i året som har gått samarbeidet 
med FAU Hagaløkka og FAU Rønningen om 
høringsuttalelser. 

Sammen med Borgen nærmiljøsentral, DNT Asker og 
barnas skiskole ved Skiforeningen har vi har bidratt 
som medarrangører til Borgen Lions´ arrangementer 
Borgendilten og Borgenlekene. 

Vi har også bidratt under Vardåsen kirkes arrangemen-
tet ”Borgen i våre hjerter”. 
Vi samarbeider med Borgen vels historiegruppe, 
en undergruppe av Borgen vel. 

Vi har deltatt på møter med Nærmiljøsentralen, Inn-
byggertor-get og NOVA om møteplasser på Borgen. 
Vi vil i mars delta på en samskapingskonferanse på 
Asker kulturhus der vi sammen diskuterer Borgens nye 
møteplass ved Barnas hus. 

Samarbeidet med ressursgruppen som ble etablert i 
forbindelse med utformingen av nye Rema 1000 og 
nærsenteret på Borgen har fortsatt i 2017/18. 

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!

SAMARBEID MED ANDRE LAG OG ORGANISASJONER



Under følger en oversikt over saker der Borgen vel har 
sendt inn høringsinnspill enten alene eller i samarbeid 
med andre:

• Utkast til mandat til nærmiljøutvalg på Borgen 
             Kommunens saksnummer: 17/12939 
	 (etableringen	av	utvalget	har	sammenheng	til	utvikling		
	 av	nærdemokratiske	ordninger	i	den	nye	kommunen)
• Møteplasser på Borgen 
 Kommunens saksnummer: 17/12939
• Reguleringsplan for Kjonebråten. 
 Kommunens saksnum-mer: 15/9796 
	 (sammen	med	Hagaløkka	FAU	og	Rønningen	FAU)
• Områderegulering - for Drengsrud idrettspark, boligfelt  
 HA4, Vardåsen urnelund, gbnr. 7/443 (Offentlig	ettersyn)  
 Kommunens saksnummer:S 15 /71
• Høringsuttalelse for gnr/bnr 7/1 (del	av	eiendommen)		
 –reguleringsplan for offentlig friområde 
	 Kommunens	saksnummer:	16/8140	(kollen	bak	kirken)
• Revisjon av Asker kommunes kommuneplan 
 2018-2030, arealdelen. 
 Kommunens saksnummer: 16 / 9739 
	 (sammen	med	Hagaløkka	FAU	og	Rønningen	FAU)

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

HØRINGSUTTALELSER: Kjonebråten
og Askerlia, 
to massive utbyggings- 
prosjekt på Borgen

Bilde: Jubel i taket og enstemmig vedtak på kveldens formannskapsmøte 
om oppfølging av NIBR-rapporten på Borgen. Tusen takk til alle som 
har engasjert seg, både privat og gjennom nabolag, fau, foreninger og 
politikk. Dette var en folkeseier!

Dette ble vedtatt:
1. NIBR -rapporten om sammenhengen mellom boligtyper og be-
folkningsammensetning, og konsekvenser dette kan ha for de planlagte 
utbygginger i Askerlia og Kjonebråten tas til orientering.

2. Ved reguleringsarbeidet (evt. ved planlegging av utbygging) i området 
skal det legges vekt på løsninger som ikke bidrar til sosioøkonomiske og/
eller segregeringsutfordringer på Borgen. Ny bebyggelse i Borgen Øst skal 
i all hovedsak bestå av større familieboliger. (størrelse 100 m2), hoved-
saklig rekkehus/townhouse.

3. Rådmannen bes vurdere om Asker kommune kan bidra i forbindelse 
med opprusting /infrastruktur og uteområder slik at man oppnår ønsket 
oppgradering av området.



Borgen

Borgen vel har 495 enkeltmedlemmer, i tillegg til noen 
sameier der fakturaen går til sameiet til redusert pris 
pr sameiepartner, så totalt har vi 568 medlemmer. 
Det er fortsatt mange eiendommer og spesielt 
borettslag her på Borgen som ikke er medlemmer og 
vi oppfordrer disse til å melde seg inn.
 
Vi har i perioden henvendt oss direkte til mange av 
sameiene i området med ønske om at de melder seg 
inn som sameie – men dessverre uten resultat så langt.
-Vi mener at arbeidet som vellet gjør kommer både 
sameier som blant annet Askerlia og Kullebunn, 
samt eneboligene i Borgen Skog til gode. 
Borgen vel hadde vært en enda mer slagkraftig aktør 
både med arbeidet vi kan gjøre her på Borgen, 
men også overfor kommunen om flere velger å bli 
medlemmer.

-Medlemsprisen øker i neste periode til 250,- per 
hus-stand. Borettslag og sameier betaler samlet til 
redusert pris tilsvarende halvparten eller en kvart av 
medlems-kontingenten.
-Det er en liten utfordring å følge med på eierskifte, 
derfor oppfordrer vi alle til å oppi navnet som står på 
fakturaen og at dere heller gir oss en melding ved eier-
skifte/navneskifte – så skal vi oppdatere 
medlemslisten: kontingent@borgenvel.no

MEDLEMSSITUASJON

Trettestykket

Hagaløkka

Kjonebråten

Søndre Borgen

Borgen nord
Vassbunn

Kullebunn

Borgenbråten

Borgen skog
Askerlia



Lokalhistoriegruppen som ble dannet på forrige årsmøte 
er en undergruppe til Borgen vel, og er aktivt i gang med å 
samle inn et vidt spenn av historisk materiale om Borgen, 
fra for-historisk tid og fram til idag. 
Dette er et svært viktig arbeid, og vi er utrolig takknemlige 
over å ha så engasjerte og nysgjerrige mennesker til å gjøre 
denne jobben! 

Forhåpentligvis vil dette resultere i en fantastisk bok om 
Borgens historie om noen år. 

Historiegruppen består per i dag av Arne Helgesen, 
Bente Laugerud og Jon Christofersen. 

De har, i tillegg til å samle historisk stoff, allerede arrangert 
flere lokalhistoriekvelder på Borgen, der historiske veinavn 
som Anna Bøe og Ove Jensen har vært tema. 
Vi gleder oss til fortsettelsen!
 
Kanskje sitter du på en spennende historie, eller noen 
gamle foto? Ta kontakt, så vi får det med i samlingen!

BORGEN VELS HISTORIEGRUPPE:



INNKJØP  
Det er kjøpt inn 3 gruskasser, samt 2 piknikbenker til 
enga på Trettestykket i perioden.

STØTTE 
Vi har i perioden bidratt økonomisk til arrangementene 
Borgenlekene og Borgendilten. Vi har gitt et lite bidrag 
til Julegrantenningen ved Elgen i regi av Askerlia Felles-
råd, og vi har også støttet Borgen vels historiegruppe 
med nettbasert lagring av informasjon og bilder.
 
VELRUSKEN 
29 mai arrangerte vi dugnad på Trettestykket i regi av 
Velrusken. Vi opplevde et svært godt oppmøte blant 
naboer, som alle bidro med rydding og sjauing av om-
rådet. Vi fikk også diskutert litt hva vi tenker og ønsker 
for den nye Friluftsparken. Dugnaden ble avsluttet med 
pizza og brus. Vel fortjent! Vi søkte og fikk støtte fra 
Asker Velforbund for en del av utgiftene.

støtte



Borgen vel har de siste årene samarbeidet med 
Borgen Lions Club om de tradisjonsrike Borgendilten 
(et rebusløp på høsten) og Borgenlekene 
(skirenn på vinteren).  

Vi opplever at samarbeidet har ført til større 
oppmerksomhet, engasjement og deltakelse på 
arrangementene, og det setter vi stor pris på! 

Borgen vel har bidratt med verkstedbord og 
instruktører fra Eid skiskole som har beriket arrange-
mentene, i tillegg til grafisk arbeid og promotering. 

Årets Borgenlekene ble en braksuksess med rekord-
oppmøte. Det ble børstet støv av en gammel tradisjon 
med mini-hopp og skileik i Borgenbakken -et renn som 
ble arrangert på 60-tallet med statuen Borgen-gutten 
som vandrepremie. Dette var virkelig moro! Så mange 
modige og flinke barn. Vi regner med at dette blir en 
tradisjon på lik linje med skiløpet også neste år.

BORGENDILTEN OG BORGENLEKENE



Borgen Friluftspark er et parkprosjekt på Trettestyk-
ket, som eies av Borgen vel. Trettestykket består i dag 
av 3 tennis-baner, en grusbane og en parkeringsplass, 
samt tilhørende skogsområder. Både tennisbanene og 
grusbanen, som brukes til fotball, er preget av slitasje 
gjennom tidenes tann. Kun grusbanen og parkering-
splassen brukes aktivt idag. Det er derfor tenkt å 
oppgradere plassen til en aktivitetspark, som kan 
brukes av befolkningen på Borgen, knyttet til 
friluftsmulighetene i området. 

På forrige årsmøte ble det vedtatt at Borgen vel fikk 
lov til å utvikle en helhetsplan for området vi eier på 
Trettestykket. Vellet har i perioden jobbet med å 
utarbeide en skisse, og med denne søke på prosjekt-
midler. Vi har motatt 400 000 kr fra Sparebankstiftels-
en DnB til utvikling av området. Midlene skal brukes 
til treningspark og landskapsamfi. Helhetsplanen for 
området er langt fra ferdig, og denne vil vi fortsatt 
jobbe med i 2018, samt søke flere midler til realisering 
av parken. På Borgendilten høsten 2017 fikk vi mange 
fine bidrag og idéer fra store og små. Vi takker så mye, 
og håper på fortsatt engasjement i saken! Vi mener at 
medeierskap og en inkluderende prosess er viktig for å 
skape et best mulig resultat. 

Alle er hjertelig velkomne på workshop 4. april!

BORGEN FRILUFTSPARK PÅ TRETTESTYKKET 



Redaksjonen i Borgenposten har, de siste 20 år, gjort 
en glimrende jobb med å holde liv i og videreføre det 
tradisjonsrike bladet som blir gitt ut til absolutt alle 
beboere på Borgen før juletider hvert år. 
Nå har de signalisert at de gjerne vil gi stafettpinnen 
videre, og det er fullt forståelig!

Redaksjonen har de siste år bestått av Arne Helgesen, 
Elin Brusletto og Bente Solbakken. En stor takk for 
trofast engasjement og ståpåvilje!

Arne Helgesen er med i den nyoppstartede 
lokalhistoriegruppa, og vil bidra med stoff til 
Borgenposten fra den kanten. Men vi trenger også nye 
stemmer, stemmer og historier fra Borgen idag!

Går du med en liten skrivespire i magen eller kanskje 
du har erfaring med foto, design og tekst? 
Borgenposten trenger deg! 
Hvert år får alle Borgenposten levert i postkassen før 
jul. Vi brenner for å formidle gode historier og nyheter 
fra lokalmiljøet vårt. Her er det store muligheter til å 
være med å ta Borgenposten til nye høyder. 

Bli med i redaksjon for Borgenposten da vel!

 

BORGENPOSTEN

Redaksjonen, f.v. Solveig Øien Berg, Bente Solbakken, 
Elin	Brusletto	og	Arne	Helgesen	takker	nå	for	seg	og	vil	gi	
stafettpinnen	videre	til	nye	krefter.	Er	det	deg?

Borgenposten, julen 2017



Bli med på laget da vel,
vi trenger deg!
Vi trenger nye folk i 
-styret 
-Borgenpostredaksjonen 
og i en 
-aksjonsgruppe 
som skal realisere Borgen Friluftspark!

hvordan engasjere seg

LEDEREN HAR ORDET 
Vi har lagt et spennende år bak oss. Endelig er vi i ferd 
med å se konkrete resultater på Borgen etter år med 
utredninger og analyser. Borgen vel er en viktig 
samfunnsaktør her, i tillegg til at vi er godt lokalt 
forankret med historiske røtter helt tilbake til 
etableringen i 1936. Vi mener at det er viktig at vellet 
fortsatt er en levedyktig aktør blant de mange nye som 
har kommet til siste årene. Det betyr også at vi må 
fornye oss siden utfordringene og Borgensamfunnet 
ser ganske annerledes ut i dag enn for over 80 årsiden. 
Det er meningsfylt og gøy å kjenne at det arbeidet man 
gjør har en faktisk betydning for trivsel og livskvalitet. 

Det arbeidet vi skal inn i nå, med å konkret bygge et 
nytt møtested på Borgen, er en fantastisk mulighet til 
å påvirke og bidra. 



regnskap 2017 og budsjett 2018
Borgen vel - Regnskap 2017 og budsjett 2018

Konto / aktivitet Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik mot budsj Regnskap 2016 Budsjett 2018 Kommentarer

Inntekter
Medlemskontingent 103 000,00 79 820,00 23 180,00 91 830,00 100 000,00 En purring 2017, to i 2018
Parkeringsutleie Trettestykket 19 500,00 19 000,00 500,00 0,00 20 000,00 Faktureres Asker Kommune
Renteinntekter 1 000,00 561,43 438,57 479,49 1 000,00 Begge bankkontiene
Tilskudd fra Asker velforbund 4 000,00 12 788,00 -8 788,00 4 000,00 4 000,00 Rusken-aksjonen og Benker/bord
Norsk Tipping 500,00 396,25 103,75 845,09 500,00 Grasrotandelen
Støtte til Jubileumsfest 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

Sum inntekter 128 000,00 112 565,68 15 434,32 107 154,58 125 500,00

Kostnader
Administrasjon 5 000,00 2 318,90 2 681,10 2 130,00 2 500,00 Diverse som papir, kopiering etc.
Møtekostnader 4 000,00 6 006,00 -2 006,00 3 537,00 6 000,00 Årsmøte 2017, Leie skole, kake, trykk invitasjon
Gaver 1 000,00 1 400,00 -400,00 680,00 1 000,00 Blomster ved årsmøtet
Bankkostnader 100,00 333,25 -233,25 38,00 100,00 Mnd-kost DNB og Vipps
Kontingenter 2 500,00 1 984,00 516,00 2 500,00 2 500,00 Asker Velforbund og AB Trafikksikkerhetsforening
Belysning 10 000,00 6 500,31 3 499,69 9 863,48 7 000,00 Trettestykket og Anna Bøes vei
Rusken-aksjon/Dugnad 10 000,00 12 087,00 -2 087,00 4 496,00 10 000,00 Container, Gressklipper
Borgenposten 26 000,00 63 750,00 -37 750,00 31 688,00 35 000,00 Både 2016 og 2017 betalt i 2017
Sandkasser 25 000,00 21 215,00 3 785,00 22 433,00 25 000,00 Etterfylling av kassene
Benkeprosjektet 10 000,00 9 925,00 75,00 8 299,00 10 000,00 Benker/Hagebord
Støtte til lokale foreninger etc. 10 000,00 0,00 10 000,00 8 500,00 10 000,00 Etter søknader
Borgenfest høsten 2016 0,00 11 510,75 -11 510,75 14 877,60 0,00 Ballonger, kaker, blomster, diverse
Historegruppa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 For arbeid med boken om Borgens Historie
Borgendilten/Borgenlekene 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 Vellets utlegg i f.m. aktivitetene

Sum kostnader 103 600,00 137 030,21 -33 430,21 109 042,08 119 100,00

Resultat 24 400,00 -24 464,53 48 864,53 -1 887,50 6 400,00

Borgen vel - Balanse pr. 31.12.2017

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Bevegelse 2017

DNB Brukskonto, 1503.11.08990 153 511,23 107 158,14 109 012,60 54 833,36 -54 179,24
DNB Sparekonto, 5136.63.78042 73 350,70 74 182,65 74 553,56 125 027,36 50 473,80
DNB Rentespar,   Andelsnr. 1130978 6 453,60 6 572,85 6 707,73 6 799,26 91,53

Sum kapital 233 315,53 187 913,64 190 273,89 186 659,98 -3 613,91



forslag til vedtak:

1. Borgen friluftspark: Lanskapsamfi og treningspark vedtas bygget i 2018.
Borgen vel fortsetter arbeidet med å lage en helhetsplan for området.

2. Styret kan utrede mulighet for avhending av p-plassen til 
kommunen som ledd i utvikling av området på Trettestykket. 
En evt. avtale må vedtas på nesteårsmøte.

3. Styret oppretter en undergruppe som har ansvar for rapportering og 
fremdrift i Trettestykketprosjektet. Denne aksjonsgruppen skal jobbe med å 
søke midler, prosjektere og anlegge friluftsparken. 
Gruppen må rapportere jevnlig til styret underveis for godkjenning 
av planer og budsjett.



valg

Leder Borghild Holsvik (stiller plass til disposisjon)
Nestleder Marte Kvernland (ikke på valg)
Kasserer Tor Ole Bergan (ikke på valg)
Styremedlemmer:
Tone Maanum Ruud (ikke på valg)
Long Nguyen (ikke på valg)
Asbjørn Rønne (ikke på valg)
Espen Brustad (stiller plass til disposisjon)
Silje Lae Solberg (stiller plass til disposisjon)

Det er mulig å foreslå seg selv eller 
andre til verv i styret!

Vi tar også imot benkeforslag på 
årsmøtet. 

Bli med da vel!



Vi setter stor pris på alle husstander på 
Borgen som er trofaste medlemmer og 
alle nye som melder seg inn. 
Tusen takk for støtten!

 
Det er også mulig å støtte oss via:

• BANKKONTO: 1503.11.08990

• VIPPS: Borgen vel har Vippsnr. 120990

• Grasrotandelen neste gang du tipper! 
            velg Borgen vel i Asker, org.nr. 993 597 759

HVORDAN STØTTE VELLET


