
 

ÅRSMELDING 2018 

BORGEN VEL
VI BRENNER FOR BORGEN!



a   Godkjenning av innkalling
b   Valg av referent
c   Valg av to medlemmer til å undertegne referat

1   Konstituering



Hvem er vi? 
Borgen vel er en velforening for alle som bor på 
Borgen. Velforeningen ble dannet i 1936. 
Vi jobber med store og små saker som er viktige 
for et bedre nærmiljø på Borgen. 

Styret i Borgen vel 
Leder: Borghild Holsvik
nestleder: Marte Kvernland 
kasserer: Tor Ole Bergan
sekretær: Tone Maanum Ruud 
Styremedlemmer: Long Nguyen, 
Asbjørn Rønne, Lasse Eilert Vik, 
Merete Rist-Larsen og Yonka Berntsen. 

6 av styremedlemmene tar gjenvalg. Det vil si at 
vi trenger 2-3 nye i styret i kommende periode. 

2   Årsberetning



Møtevirksomhet
Borgen vel har hatt seks styremøter i året som 
har gått. I tillegg til flere dedikerte   
arbeidsmøter, befaringer og planleggingsmøter 
vedr. Friluftsparken på Trettestykket. Vi har hatt 
møte med Asker kommune om p-situasjonen 
på Trettestykket, deltatt på planleggingsmøter 
med Borgen Lions, deltatt på møter i regi av 
Asker Velforbund, og på dialogmøter i regi av 
frivillighetsutvalget i Asker. Videre har vi vi vært 
representert på informasjonsmøter,  
befaringer og politiske møter i regi av  
kommunen i forbindelse med de store  
utbyggingsprosjektene på Borgen. 

Samarbeid med andre aktører
Vi har gjennom året bistått Borgen vels  
historiegruppe, Borgen Lions med arrangemen-
tene Borgendilten og Borgenlekene, gitt støtte 
til Kulturhagens venner og  bidratt med stand 
til ”Borgen i våre hjerter” i Vardåsen kirke. Vi 
har også samarbeidet med Asker og Bærum 
trafikksikkerhetsforening om høringsuttalelser. 



Dugnader

Vi har i løpet av året arrangert 2 store  
dugnader på Trettestykket. 

I august ryddet vi området for søppel og skrot 
og ryddet skog og kratt spesielt rundt banene. 

Den siste dugnaden ble arrangert i slutten av 
oktober, da fire kubikk med støtbark ble  
skyflet, trillet og fordelt utover den nye  
treningsparken. 

I tillegg til å kjenne på arbeidsglede og å nyte 
synet av konkrete resultater, er dugnader også 
svært sosiale og hyggelige. Mange, store som 
små, har lagt ned flerfoldige arbeidstimer. 

Vi vil gjerne få takke dere alle for innsatsen! 





Trettestykket 33: 
Borgen vels Friluftspark

Den største oppgaven til Borgen vel i året som gikk, 
var å fullføre byggetrinn 1 for Borgen Friluftspark på 
Trettestykket. Vi fikk som kjent et tilskudd på 400 000 
kr i oktober 2017 fra Sparebankstiftelsen DNB 
til å bygge treningspark og amfi på vår eiendom
på Trettestykket. 

Vi har i løpet av året jobbet med å: 
-innhente et godt tilbud fra Aktiv Lek 
-hente inn anbud på riving og fjerning av gjerdene 
rundt tennisbanene
-delt ut nabovarsling
-søkt om tillatelse til bygging fra kommunen. 
-arrangert dugnader

Parken og amfiet ble bygget i oktober 2018. 

Vi er veldig fornøyde og føler vi har fått et  
flott resultat! Vi sater på åpningsfest i mai.
Velkommen!

Det er fortsatt mye som gjenstår før 
Friluftsparken er fullbyrdet, og vi ser 
gjerne at flere engasjerer seg. Har du 

idéer, eller har du lyst til å bidra konkret 
med planlegging, søking eller bygging? 

Ta kontakt med oss!

Arbeidsgruppe for Borgen Friluft-
spark på Trettestykket:

Lars Timberlid Lundheim, Torleif Galteland, 
Inger Urbye, Linda-Marie Holme Brinch, Valeria 
Nicholson, Hans Nicolai Førde, Silje Lae Solberg, 

Borghild Holsvik, Long Nguyen



16 Tirsdag 31. oktober 2017 1388 BORGEN

1388
Borgen

Borgen. Dersom Borgen 
Vel får gjennomslag for 
planene sine, blir det 
ny friluftspark øverst i 
Trettestykket.

Familien Losada Eskeland blir 
engasjert da de ser planene for 
parkprosjektet for første gang.

– Dette er kjempekult, mener 
mamma Sigrun Losada Eskeland.

– Vi prøvde å få til noe lignende 
på parkeringsplassen i Dueåsen, 
hvor vi bor. Men det ble for stor 
skala til å få gjennomført det i et 
sameie, fortsetter hun.

Sammen med mannen Israel 
og døtrene Gabriella og Valentina 
er de enige om at parkplanene er 

lovende, og noe i retning av hva 
de håpet på at skulle komme i 
nærområdet.

– Dette er motiverende for å 
holde på den uorganiserte aktivite-
ten, mener Sigrun Losada Eskeland.

Også Alexander Nuesi (14) fra 
Borgen gir tommel opp.

– Det blir fint for barn og ung-
dom å ha en plass å leke. Det kan 
være med på å gjøre at det er let-
tere for mange å gå ut. Et slikt til-
bud har vært savnet, og hvis det 
blir noe av kommer det garantert 
til å bli brukt, sier han.

Idrettsrådet er positive
Leder Borghild Holsvik i Borgen 
Vel forteller at det har vært en 
lang prosess frem til dit man er 
kommet nå.

– Det har vært en tanke som har 
vært der i mange år. Det startet 
med en idé om å få til en trenings-
paviljong på enga ved balløkka. 
Ettersom tennisklubben som driftet 
banene er nedlagt, ser vi et behov 
for å tenke nytt rundt hele områ-
det, og at det har stort potensial til å 
omfavne flere aktiviteter, sier hun.

Holsvik sier veien videre avhenger 
av hvor ambisiøse man skal være.

– Målet er å få utarbeidet en 
helhetsplan til neste årsmøte 
som er i mars 2018. Dessuten har 
vi presentert planene for Asker 
idrettsråd, som var positive, for-
teller Holsvik.

Styreleder Kåre Møllerhagen i 
idrettsrådet omtaler planene som 
«spennende».

– Det gir utrolig mange mulighe-

ter, uten at det trenger å koste all ver-
den. Vi har anbefalt vellet om å gå i 
samarbeid med ett eller flere idretts-
lag om å utvikle området. Så lenge 
idretten stiller seg bak, er det lettere 
å få igjennom et nærmiljøanlegg enn 
om et vel står alene om det, sier han.

Jakter samarbeidspartnere
De foreløpige skissene viser at den 
fremtidige parken – dersom den 
blir realisert – kan inneholde fot-
balløkke, flerbruksbane for racket-
idretter, grillplass og Tuftepark.

– Det er kun fantasien som set-
ter grenser. Nå skal vi finne sam-
arbeidspartnere for å kunne jobbe 
frem dette, sier Borghild Holsvik.

Jørgen Dahl Kristensen

jdk@budstikka.no

Ønsker å erstatte «dødt» område med aktiviteter 

Ny park skal 
skape liv og røre   

GLEDER SEG: Velleder Borghild Holsvik oppfatter Borgen-beboere som positive til planene, og 
håper mange vil bidra til å realisere parken. Her er hun og andre fra velstyret, sammen med 
representanter for Asker velforbund og naboer til friområdet. FOTO: TRINE JØDAL

LETTERE Å GÅ UT: Alexander Nuesi (14) forteller at et tilbud som friluftspark har vært savnet. 
– Det kan bidra til at flere går ut, sier han.  FOTO: KNUT BJERKE

SLIK KAN 
DET BLI: 

Denne 
skissen 
viser en 
forelø-
pig idé 
om par-
kområ-
det. – Å 

få til noe 
som er 

lavterskel, 
gratis og 

tilgjengelig 
tror jeg bare er 

positivt, sier vel-
leder Borghild Holsvik. 

 ILLUSTRASJON: BORGEN VEL

fakta

 ■ Borgen Vel står som eier av et om-
råde på 16,5 dekar øverst i veien 
Trettestykket. Området ligger like ved 
Vardåsen skisenter.

 ■ På området ligger det i dag tre ten-
nisbaner med tilhørende servicehus, 
fotballbane, parkeringsplass og et 
ganske stort plenområde. Resten be-
står av skog i delvis bratt terreng. 

 ■ På plenområdet er det innregulert 
plass for to ekstra tennisbaner.

 ■ Nå ønsker vellet å utvikle området til å 
bli et sted som inviterer til lek, trening, 
kunnskap og formidling – og som får 
flere til å komme seg ut i aktivitet.

 ■ Foreløpig er friluftsparken kun på 
tegnebrettet. Det er utarbeidet en 
illustrasjon som viser at man ønsker 
å få plass blant annet til balløkke, bål-
plass, scene, sykkelløype og Tuftepark.

Friluftspark på Borgen

TOMMEL OPP: – Dette er motiverende for å holde på den uorganiserte aktiviteten, mener Sigrun 
Losada Eskeland. Her sammen med mannen Israel Losada og døtrene Gabriella og Valentina.
 FOTO: KNUT BJERKE
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«Alle» savner grisene på Asker 
museum. Kanskje kommer de til-
bake neste år.

– Det er klart vi savner dem, sier 
bestyrer Fredrikke Hegnar von 
Ubisch. 

I flere år er besøkende møtt av 
grisegrynt og blide tryner, til stor 
begeistring for særlig barna. 

Men i år har bingen stått tom.

– Grisen vi kalte Frøydis ble syk. 
Veterinæren fryktet en alvorlig 
sykdom, noe det heldigvis viste 
seg ikke å være, men likevel måtte 
hun ha daglige sprøyter over len-
gre tid, sier Hegnar von Ubisch. 

Prøver å få lånt griser
– Og siden ingen av oss her er 
proffe dyrepassere, ble det litt 
mye for oss. Vi måtte ha en pause, 

forklarer museumsbestyreren 
videre.

– Men kommer grisene tilbake?
– Det håper vi, for det er hygge-

lig med dyr, og at barna får opp-
leve dem i sitt rette element. Kan 
hende vi kan få låne noen fra folk 
som driver med gris i nærheten. Så 
det prøver vi å få til, sier Fredrikke.

Eira Kjernlie

eira.kjernlie@budstikka.no

Savner grisene på museet

GRYNT: Frøydis og Lisa er savnet på 
Asker Museum. Kanskje kommer nye 
griser til neste år.  FOTO: ASKER MUSEUM

Hvalstad. Matkroken på 
Vakås sliter med å 
overleve. Omsetningen 
er halvert de siste ti 
årene.

– Vi som driver nærbutikk er en 
utdøende rase, sier Christian Ostad. 

Han er butikksjef i Coops Mat-
kroken ved Vakås stasjon. Akku-
rat nå holder han på å montere 
nye hyller for kjøkkenting og 
bursdagsgaver, slik at ungene i 
nabolaget ikke trenger å dra til 
sentrum når de skal ha eller gå i 
bursdag. Hele tiden handler det 
om å trekke kunder, for de kom-
mer ikke av seg selv lenger.

– Det har skjedd et genera-

sjonsskifte på Vakås. Mange av 
de eldre, som handlet her daglig, 
har flyttet og solgt husene sine til 
yngre familier som handler andre 
steder. Da Kiwi åpnet borte ved 
bensinstasjonen, mistet jeg hele 
Hvalstad-feltet og tapte 25 prosent 
av omsetningen, forteller Ostad. 

Vokst opp i butikk
Han har drevet butikken siden 
2005, først som franchisetager 
for Ica Nær, og siden som ansatt 
butikksjef i Coop Matkroken.

– Faren min drev butikk på 
Bondi, så jeg er nærmest vokst 
opp i butikk og elsker det. Men 
nå er det tungt å drive.

– Er ikke folk på Vakås opptatt 
av nærbutikken sin, da?

– Jo, det tror jeg de er. Men de 

fleste bruker oss som supplerings-
butikk og gjør hovedhandelen 
andre steder. Men hvis du vil ha 
nærbutikken der i morgen, må du 
bruke den i dag, sier Ostad.

Coop har gjort en kundeun-
dersøkelse nylig, og der får Mat-
kroken gode tilbakemeldinger på 
service. 

– Men mange er opptatt av pris. 
Syv av ti bruker lavpriskjedene, og 
der er ikke vi. Men så veldig stor 
forskjell er det likevel ikke, mener 
Ostad.

Blir kaldt uten
Eric Røkeberg bruker nærbutik-
ken jevnlig, men innrømmer at 
storhandelen gjør han andre ste-
der.

– Christian er en klassisk kjøp-

mann som snakker med alle og er 
veldig serviceinnstilt. Han skårer 
skyhøyt på vennligheten sin. Men 
dessverre bruker de fleste butik-
ken bare til småhandling, sier 
Røkeberg. 

Selv vokste han opp på Nedre 
Båstad, hvor de hadde en tilsva-
rende nærbutikk. 

– Men for ungene er nærbutik-
ken helt uvurderlig. De kan gå 

dit og kjøpe sin første is, og det 
er der du møter gjengen. Det var 
helt forferdelig da Markestad på 
Nedre Båstad ble nedlagt. Jeg er 
overbevist om at Vakås blir et kal-
dere sted uten nærbutikken. Pro-
blemet er at vi ikke oppdager det 
før det er for sent, sier Eric Røke-
berg.  

Eira Kjernlie

eira.kjernlie@budstikka.no

Matkroken på Vakås

Nærbutikk 
i faresonen

NYTT PÅ GANG: Butikksjef Christian Ostad lager en ny avdeling med kjøkkenting og alt man trenger til bursdagen. Han får hjelp av Henrik Kjønnerød fra Egmont.  BEGGE FOTO: EVA GROVEN

INNOM: Synnøve Vånar bor på Hvalstad og er innom nærbutikken på Vakås 
«fordi det passet seg sånn». – Det er synd hvis den blir nedlagt, sier hun.
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Borgen. Dersom Borgen 
Vel får gjennomslag for 
planene sine, blir det 
ny friluftspark øverst i 
Trettestykket.

Familien Losada Eskeland blir 
engasjert da de ser planene for 
parkprosjektet for første gang.

– Dette er kjempekult, mener 
mamma Sigrun Losada Eskeland.

– Vi prøvde å få til noe lignende 
på parkeringsplassen i Dueåsen, 
hvor vi bor. Men det ble for stor 
skala til å få gjennomført det i et 
sameie, fortsetter hun.

Sammen med mannen Israel 
og døtrene Gabriella og Valentina 
er de enige om at parkplanene er 

lovende, og noe i retning av hva 
de håpet på at skulle komme i 
nærområdet.

– Dette er motiverende for å 
holde på den uorganiserte aktivite-
ten, mener Sigrun Losada Eskeland.

Også Alexander Nuesi (14) fra 
Borgen gir tommel opp.

– Det blir fint for barn og ung-
dom å ha en plass å leke. Det kan 
være med på å gjøre at det er let-
tere for mange å gå ut. Et slikt til-
bud har vært savnet, og hvis det 
blir noe av kommer det garantert 
til å bli brukt, sier han.

Idrettsrådet er positive
Leder Borghild Holsvik i Borgen 
Vel forteller at det har vært en 
lang prosess frem til dit man er 
kommet nå.

– Det har vært en tanke som har 
vært der i mange år. Det startet 
med en idé om å få til en trenings-
paviljong på enga ved balløkka. 
Ettersom tennisklubben som driftet 
banene er nedlagt, ser vi et behov 
for å tenke nytt rundt hele områ-
det, og at det har stort potensial til å 
omfavne flere aktiviteter, sier hun.

Holsvik sier veien videre avhenger 
av hvor ambisiøse man skal være.

– Målet er å få utarbeidet en 
helhetsplan til neste årsmøte 
som er i mars 2018. Dessuten har 
vi presentert planene for Asker 
idrettsråd, som var positive, for-
teller Holsvik.

Styreleder Kåre Møllerhagen i 
idrettsrådet omtaler planene som 
«spennende».

– Det gir utrolig mange mulighe-

ter, uten at det trenger å koste all ver-
den. Vi har anbefalt vellet om å gå i 
samarbeid med ett eller flere idretts-
lag om å utvikle området. Så lenge 
idretten stiller seg bak, er det lettere 
å få igjennom et nærmiljøanlegg enn 
om et vel står alene om det, sier han.

Jakter samarbeidspartnere
De foreløpige skissene viser at den 
fremtidige parken – dersom den 
blir realisert – kan inneholde fot-
balløkke, flerbruksbane for racket-
idretter, grillplass og Tuftepark.

– Det er kun fantasien som set-
ter grenser. Nå skal vi finne sam-
arbeidspartnere for å kunne jobbe 
frem dette, sier Borghild Holsvik.

Jørgen Dahl Kristensen

jdk@budstikka.no

Ønsker å erstatte «dødt» område med aktiviteter 

Ny park skal 
skape liv og røre   

GLEDER SEG: Velleder Borghild Holsvik oppfatter Borgen-beboere som positive til planene, og 
håper mange vil bidra til å realisere parken. Her er hun og andre fra velstyret, sammen med 
representanter for Asker velforbund og naboer til friområdet. FOTO: TRINE JØDAL

LETTERE Å GÅ UT: Alexander Nuesi (14) forteller at et tilbud som friluftspark har vært savnet. 
– Det kan bidra til at flere går ut, sier han.  FOTO: KNUT BJERKE
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forelø-
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om par-
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det. – Å 

få til noe 
som er 

lavterskel, 
gratis og 

tilgjengelig 
tror jeg bare er 

positivt, sier vel-
leder Borghild Holsvik. 

 ILLUSTRASJON: BORGEN VEL

fakta

 ■ Borgen Vel står som eier av et om-
råde på 16,5 dekar øverst i veien 
Trettestykket. Området ligger like ved 
Vardåsen skisenter.

 ■ På området ligger det i dag tre ten-
nisbaner med tilhørende servicehus, 
fotballbane, parkeringsplass og et 
ganske stort plenområde. Resten be-
står av skog i delvis bratt terreng. 

 ■ På plenområdet er det innregulert 
plass for to ekstra tennisbaner.

 ■ Nå ønsker vellet å utvikle området til å 
bli et sted som inviterer til lek, trening, 
kunnskap og formidling – og som får 
flere til å komme seg ut i aktivitet.

 ■ Foreløpig er friluftsparken kun på 
tegnebrettet. Det er utarbeidet en 
illustrasjon som viser at man ønsker 
å få plass blant annet til balløkke, bål-
plass, scene, sykkelløype og Tuftepark.

Friluftspark på Borgen

TOMMEL OPP: – Dette er motiverende for å holde på den uorganiserte aktiviteten, mener Sigrun 
Losada Eskeland. Her sammen med mannen Israel Losada og døtrene Gabriella og Valentina.
 FOTO: KNUT BJERKE
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FOR ETT ÅR SIDEN: Borgen vel ønsket å utvikle et område i veien Trettestykket, like ved Vardåsen 
skisenter, til en friluftspark som inviterer til lek, trening, kunnskap og formidling – og som får flere 
til å komme seg ut i aktivitet. Parken var kun på tegnebrettet.

I DAG: 
– Vi sendte en del søknader, og fikk 
blant annet tilslag på 400.000 kro-
ner fra Sparebankstiftelsen DNB. 
Det har også vært en søknadspro-
sess opp mot kommunen, sier leder 
Borghild Holsvik i Borgen vel.

– Vi har også brukt tiden etter 
postnummeravisa til årsmøte med 
workshop, der kom det mange 
gode ideer og innspill fra medlem-
mene i vellet, forteller hun.

Det er også etablert en arbeids-
gruppe som er fristilt fra styret i 
Borgen vel, for å engasjere seg i 
utviklingen av parken.

– Det har vært full byggeaktivi-
tet den siste måneden. Byggetrinn 
1 er nesten ferdig, dette sørger for 
at treningsparken og amfiet blir 
så godt som ferdig, sier Holsvik.

Sist helg var et titall personer, 
store og små, i sving på friområ-
det ved Vardåsen skisenter for å 
få ting ferdig.

– Vi hadde også en stor dug-
nad like etter sommerferien. Da 
rydda vi skog og søppel. Naboene 
er flinke til å være med på dug-
nad, de virker å sette pris på dette, 
forteller vellederen.

Gapahuk og flerbruksbane
Det er et profesjonelt firma som 
bygger parken, men apparater og 
utforming har vært tema i velet.

– Det er apparater som er til-
passet området. Siden det ligger 
rett ved skogen er det positivt å 
kunne velge tre og miljøvennlige 
materialer, sier Holsvik. 

Nå starter jobben med å hente 
inn mer penger til parkbyggingen.

– Vi må søke om mer midler 
til andre byggetrinn. Fremdriften 
avhenger av hvilke økonomiske 
midler vi har, forklarer Holsvik.

I planene ligger blant annet 
forslag om å lage gapahuk av den 
gamle tennisbua og lage flerbruks-

bane på den på den gjenværende 
tennisbanen.

– Dette blir en fin arena for for-
midling. Amfiet kan brukes til alt 
mulig – idrett, kino, teater og kon-
serter. Dette er en del av resulta-
tet av Borgen-prosjektet, jeg føler 
vi har bidratt konkret inn i løftet 
av området, sier Holsvik.

Frida Solberg Hjertø (8) er ett 
av barna som håper å få leke i par-
ken før snøen kommer. 

– Jeg har huskestativ hjemme, og 
har vært i klatrepark. Men det blir 
fint med en park hvor jeg kan ha det 
gøy med vennene mine, sier hun.

Jørgen Dahl Kristensen

jdk@budstikka.no

SNART I MÅL: Velleder Borghild Holsvik og barna Frida Solberg Hjertø (8, f.v.), Mari (6), Jenny (4), Arnulf (8) og 
Sigrid (7) kan glede seg over at det om kort tid er klart for lek og moro i den nye parken. FOTO: EVA GROVEN

I DAG: 
– Det har gått greit siste året, 
omsetningen ligger omtrent der 
den lå for et år siden. Vi prøver 
å holde fortet, nærmiljøet vil 
beholde nærbutikken sin, sier 
butikksjef Christian Ostad, som 
har drevet butikken siden 2005.

Han forteller at nærmiljøets 
reaksjon på det som sto i post-
nummeravisa i fjor var at de kom 
oftere enn før til butikken. 

Samtidig har kundene lagt 
merke til at nærbutikken kan tilby 
mer enn bare melk og brød, noe 
som gjør at de ikke trenger å reise 
til kjøpesentre eller handelssteder 
for absolutt alt.

– Faghandelhylla, som vi lagde 
i fjor, ble lagt merke til. Der fant 
kundene blant annet bursdags-
gaver og forbruksting til kjøkke-
net, forklarer Ostad.

– Og hvis kundene har ønsker 
eller det er noe de savner i hyl-
lene, kan jeg ta inn litt mer av de 
varene folk vil ha. Vi står noe fri-
ere enn en del andre butikker, for-
teller butikksjefen.

Service
I en kundeundersøkelse Coop 
gjennomførte i fjor fikk Matkro-
ken gode tilbakemeldinger på ser-
vice. Det har vært viktig å holde 
på det siste året, ifølge Ostad.

– Vi spiller på service, og har 
gode og flinke medarbeidere med 
på det. Det har en del å si når vi 
ikke er en lavprisbutikk, men så er 
det jo også luksus å ha nærbutik-

ken i nabolaget, supplerer butikk-
sjefen.

Trygg godis-handel
Spesielt tenker han på de yngste, 
som for første gang skal erfare at 
myntene i hånden kan ende opp i 
sjokolade, Donald-blad eller kjær-
lighet på pinne. 

– Tenk å være barn og få opp-
leve det å kjøpe det første lørdags-
godteriet i trygge omgivelser. Det 
er slikt som skaper et lite sam-
funn, og folk har skjønt at de må 
bidra for å beholde nær butikken 
slik den er i dag, sier Ostad.

– Det virker som den yngre 
garde ser verdien i en slik type 

butikk, at den har en samfunns-
nytte, sier Ostad og legger til at 
han er optimist med tanke på 
fremtiden.

– Det blir jo stille på Vakås der-
som nærbutikken forsvinner, sier 
han.

Jørgen Dahl Kristensen

jdk@budstikka.no

FOR ETT ÅR SIDEN: Matkroken på Vakås slet med å overleve, og omsetningen var halvert de siste ti 
årene. Butikksjef Christian Ostad lagde en egen avdeling for kjøkkenting og bursdagsgaver, slik at folk 
i nabolaget kunne handle dette på nærbutikken fremfor å legge handelen til Asker sentrum.

KORTREIST HANDEL: Butikkmedarbeider Bawi Kingbwl og butikksjef Christian Ostad hos Matkroken ved Vakås 
stasjon opplever at nærmiljøet bryr seg om nærbutikken sin.  FOTO: JOAKIM S. ENGER

BUDSTIKKA: 31. oktober 2017.

BUDSTIKKA: 31. oktober 2017.







Planer og høringsuttalelser:

Under følger en oversikt over saker der Borgen 
vel har sendt inn høringsinnspill eller innspill til 
politisk behandling enten alene eller i samarbeid 
med andre:
-Temaplan for sykkel 2018-2030
Saksnummer: 18/770
-Kartlegging og verdisetting av friluftlivsområder i 
Asker kommune
Saksnummer: 15/010031-0014
-Reguleringsplan for Søndre Borgen helsehus. 
Saksnummer: 16/9788
-Reguleringsplan for offentlig friområde gnr/bnr 
7/1 (del av eiendommen)
Saksnummer: 16/8140 
-Underveiskartlegging i Borgen-
prosjektet. Saksnummer: 19/3551
-Reguleringsplan for Kjonebråten. 
Saksnummer: 15/9796
Alle kan gå inn på Asker kommune sine hjemme-
sider og søke på sin sak. Det holder å ha saksnum-
mer eller gårds –og bruksnummer. Tips oss gjerne om saker vi bør gi innspill på. 



Medlemssituasjon

Det er nær 2.250 boliger på Borgen. I 
medlemslisten har vi per nå ca. 600 navn/
adresser, hvorav nær 450 betaler kontingenten. 

Selv om vi er det største vellet i Asker har vi 
altså et stort potensiale for å øke medlemstal-
let. Spesielt hadde vi ønsket at flere borettslag/
sameier hadde meldt inn alle sine boliger/
eiere, de får også grupperabatt. 

Medlemskontingent deles ut i mars, og det 
sendes en purring på høsten. 

En stor takk til alle som er medlemmer! 

Et stort vel har større påvirkningskraft, samt 
bedre rammer for å utføre gode tiltak i 
nærmiljøet. 

Står det feil navn på kontingenten, 
send oss en mail -medlemskapet følger 
eiendommen og ikke person. 

Nordre Borgen

Søndre Borgen

Borgen Skog
Borgenbråten

Petra Fougners vei

Borgenfaret

Borgenbråten
omsorgboliger

Kjonebråten
Askerlia

Vardåslia

Vassbunn
Kullebunn

Østhellinga

Trettestykket

Borgenvangen

Hagaløkka

Bondivann

Drengsrud gård

Vardåstoppen

Borgenhaven



Borgen vels historiegruppe

Borgen vel har etablert en historiegruppe som 
arbeider med å samle og skrive den spennende 
historien om Borgen. Arbeidet har nå kommet 
så langt at den vil utgis som bok høsten 2019. 
Boken skal deles ut til alle som bor på Borgen, 
helt kostnadsfritt. Dette vil bli et viktig bidrag 
til samhold og fellesskap for alle som bor her! 
Borgen vel støtter prosjektet, og vil derfor ikke 
gi ut Borgenposten i år. 

Vi er strålende fornøyde og takknemlige over
det viktige arbeidet som blir gjort med å sikre 
Borgens historie for ettertiden.  
Tusen takk for innsatsen!

Borgenposten

Borgenposten ble også i 2018 delt ut til 
samtlige beboere på Borgen. Nytt av året 
var at redaksjonsarbeidet nå gjøres i sin 
helhet av styret i Borgen vel. 

Borgen vels historiegruppe består av:

Arne Helgesen, Bente Laugerud, Jon Christofersen, 
May Drage og vår egen kasserer Tor Ole Bergan



Strøkasser

Vedlikehold av gruskasser og påfyll av grus 
gjennom vinteren er en stor utgiftspost for  
vellet, men et viktig tiltak. 

Skilt og benker

Vellet har begynt et prosjekt med å fornye og 
bytte ut benker og skilt ved gangstiene. Vi reg-
ner med at vi trenger å fornye minst 18 skilt på 
stiene. I tillegg er det mange stier som ennå 
ikke har skilt eller navn. Vi regner med at vi må 
bytte ut eller pusse opp minst 7 av benkene. 

Støtte 
Borgen vel kan gi støtte til aktiviteter som er til 
allmenn interesse/nytte for lokalmiljøet/borett-
slaget. Tre søkere fikk støtte i 2018. 



Borgendilten og Borgenlekene
15. oktober 2018 ble det årlige rebusløpet 
Borgendilten avholdt. Borgenlekene, som er et 
familieskirenn, gikk av stabelen 10. februar 2019. 
Lions Club Borgen er hovedarrangør i samarbeid 
med Borgen vel og andre lokale aktører.

Borgen vel utformer invitasjoner og plakater, og 
invitasjoner på Facebook. På aktivitetsdagene 
bidrar vellet med verkstedbord der barna kan få 
utfolde seg kreativt. Det lages for eksempel kon-
gledyr, potetdyr, fastelavnsris og morsdagskort. 
Dette er svært populært. På Borgenlekene samar-
beider vi med Eid skiskole som lager skiløypa for 
de minste ekstra spennende med ballonger og 
buer, og de stiller med egne instruktører som får 
et honorar av vellet. 

Vi ser en økning i antall interesserte på Facebook-
invitasjonene, og over 100 personer har meldt sin 
interesse i forkant av arrangementene. 

Vi takker Lions Club Borgen for flotte aktivitets
dager og godt samarbeid.



Satsninger i 2019

Borgen vel er inne i en spennende tid med 
gode muligheter til å bidra til et bærekraftig og 
inkluderende lokalmiljø her på Borgen.  
Satsningene for 2019 skal bidra til at flere  
kjenner til vellets aktiviteter og støtter oss i  
arbeidet med å være en synlig og tydelig  
aktør. Vi vil lansere egen logo, øke antall 
følgere, bidra til lokale arrangement,  
markedsføre oss selv og andre, utgi Borgens 
Historiebok, utvikle Friluftsparken på  
Trettestykket 33, og være en tydelig aktør i 
høringssaker som angår Borgen. 

• Lansering av ny logo og slagord på sosiale 
     medier, trykksaker og annet materiell

• Øke antall som følger Borgen vels Facebook-side

• Bidra til å markedsføre og spre lokale aktiviteter 
og aktuelle saker på vellets Facebookside

• Bidra til lokale aktivitetsdager som Borgendilten 
og Borgenlekene

• Utgi Borgens Historiebok

• Utvikle Friluftsparken, Trettestykket 33, videre og 
arbeide for flere tilskuddsmidler

• Være en tydelig aktør i høringssaker som angår 
Borgen



 3   Godkjenning av regnskap og budsjett
Borgen vel, Asker  ‐  Regnskap 2018 og Budsjett 2019

Konto/aktivitet Budsjett 2018 Regnskap 2018 Avvik mot budsjetBudsjett 2019 Kommentarer til regnskapet

Inntekter
Medlemskontingent 100 000,00 96 144,00 ‐3 856,00 100 000,00 En purring gjennomført hvert år
Parkeringsutleie Trettestykket 19 500,00 20 000,00 500,00 20 000,00 Forhandlinger gjennomføres 2019 om øket leie
Renteinntekter 1 000,00 728,63 ‐271,37 1 000,00 Begge bankkontiene
Tilskudd Sparebankstiftelsen 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 Engangstilskudd etter søknad 2018
Tilskudd andre 4 000,00 12 700,00 8 700,00 5 000,00 Tennisklubben for Trettestykket kr 11.700 og privat for Historielaget kr 1.000 i 2018
Norsk Tipping 500,00 1 749,43 1 249,43 2 000,00 Grasrotandelen
Andre inntekter 0,00 5 990,00 5 990,00 3 000,00 Regnskapet viser salg Borgenposten til Borgen Skog både 2017 og 2018
Historiegruppa/Historieboken 0,00 0,00 0,00 55 000,00 Forventet mottatt støtte til Historieboken i 2019
Sum inntekter 125 000,00 537 312,06 412 312,06 186 000,00

Kostnader
Belysning 7 000,00 4 661,95 2 338,05 3 000,00 Trettestykket og Anna Bøes vei, kun Trettestykket i budsjettet
Borgenposten 35 000,00 34 375,00 625,00 0,00 Trykkekostnad, brukes til historieboken i 2019
Møtekostnader, Årsmøtet 6 000,00 11 508,00 ‐5 508,00 8 000,00 Leie skole, kake, trykk årsmelding/purring medl.ktgt
Benkeprosjektet 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 Benker/Hagebord
Sandkasser 25 000,00 22 885,00 2 115,00 20 000,00 Påfylling av grus i gruskassene
Skiltprosjektet 0,00 0,00 0,00 12 750,00 Produksjon av navneskilt ved stier på Borgen
Borgendilten/Borgenlekene 0,00 2 964,00 ‐2 964,00 3 000,00 I tillegg til direkte innkjøp av materiell, mye dugnad av styremedlemmene
Kontingenter 2 500,00 3 765,00 ‐1 265,00 4 000,00 Asker Velforbund kr 3.465 / AB Trafikksikkerhetsforening kr 300
Trettestykket 5 000,00 449 329,27 ‐444 329,27 15 000,00 2018: Søknad 11.352 / Fjerning gjerde 17.500 / Container 4.336 / Aktiv Lek 396.141
Dugnad 5 000,00 3 637,00 1 363,00 4 000,00 Trettestykket
Administrasjon 2 500,00 4 779,02 ‐2 279,02 5 000,00 Bankboks, Domeneavgift, konvolutter, porto etc. 
Gaver 1 000,00 614,00 386,00 1 000,00 Blomster ved årsmøtet
Bankkostnader 100,00 26,79 73,21 250,00 Mnd‐kost DNB og Vippskostnad, minus refundert for mye belastet 2017
Historiegruppa/Historieboken 0,00 0,00 0,00 90 000,00 Trykkekostnader Historieboken 2019
Støtte til lokale foreninger etc. 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Askerlia julegrantenning 1.000, Kulturhagens Venner 5.000, Borgen skolekorps 4.000
Sum kostnader 109 100,00 548 545,03 ‐439 445,03 186 000,00

Resultat 15 900,00 ‐11 232,97  27 132,97 0,00



Balanse pr. 31.12.2018
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 Bevegelse 2018

DNB Brukskonto 109 012,60 54 833,36 31 294,07 ‐23 539,29
DNB Sparekonto 74 553,56 125 027,36 165 718,68 40 691,32
Sum bank 183 566,16 179 860,72 197 012,75 17 152,03 Diff. Resultat/Balanse gjelder to poster betalt/innbetalt 2019, men gjelder 2018

28 385,00
DNB Rentespar 6 707,73 6 785,03 6 868,53 83,50

Sum verdier:  190 273,89 186 645,75 203 881,28 17 235,53



4   Innkomne forslag



Borgen vel vil søke om å utvide 
p-plass på Trettestykket med ca. 
1 meter (mot gressvoll) for å øke 
kapasitet på parkering samt øke 
leieinntekter fra kommunen.

5   Forslag til vedtak: 



6   Valg
Tar ikke gjenvalg:
Leder Borghild Holsvik, 7 år i styret. 
Styremedlem Asbjørn Rønne, 2 år i styret.
Styremedlem Long Nguyen, 2 år i styret. 

Tar gjenvalg:
Nestleder Marte Kvernland, 2 år i styret. 
Kasserer Tor Ole Bergan, 2 år i styret. 
Sekretær Tone Maanum Ruud, 2 år i styret. 

Ikke på valg:
Styremedlem Yonka Berntsen, 1 år i styret. 
Styremedlem Lasse Eilert Vik, 1 år i styret. 
Styremedlem Merete Rist-Larsen, 1 år i styret. 

Nye styremedlemmer:
Tor Oskar Leander, velges for 2 år (klappes inn)
Ellen Constanse Ursin, velges for 2 år (klappes inn)

Benkeforslag?

Valgkomité:
Silje Lae Solberg og Espen 
Brustad



PROGRAM:

SØNDRE BORGEN HELSEHUS
Ivar Fjærstad, prosjektleder bygg, Asker kommune,

gir en orientering av status i prosjektet. 

BORGEN VELS HISTORIEGRUPPE
    Ved Bente Laugerud og Arne Helgesen, gir en kort presentasjon  

av historieboken om Borgen som skal gis ut i 2019

TAKK FOR FREMMØTET OG VEL HJEM!


