Årsmelding Borgen vel 2019
STYRET
Styret består av leder Marte Kvernland,
nestleder Tone Manuum Ruud, kasserer Tor
Ole Sakrisvold Bergan, sekretær Connie Ursin,
og styremedlemmene Yonka Bentsen, Lasse
Vik, Thor-Oskar Relander, Merete Rist Larsen.
Vi trenger tre nye styremedlemmer i 2020. Bli
med på laget, vi trenger deg!
MØTER
Styret har hatt et aktivt år bak seg med 10
styremøter. I tillegg har vi deltatt på møter
med Asker kommune om parkeringen på
Trettestykket, spillemiddelsøknad og merking
av stier. Vi har også hatt flere møter med
Borgen vels Historiegruppe og Lions Club
Borgen. Vellet har også deltatt på møter på
Borgen innbyggertorg
ÅRETS HØYDEPUNKTER
Utgivelse av boken Historien om Borgen
skrevet av Borgen vels Historiegruppe.
Borgens historie er nå bevart og gitt ut til alle
innbyggere på Borgen. Historiegruppen har
holdt flere foredrag om boken på blant annet
på Asker kulturhus, og Borgen innbyggertorg.

På gaveoverrekkelse i Sparebanken DNB Asker
representanter for Borgen vel Marte Kvernland og Tor
Ole Bergan

BORGEN VEL I MEDIA
Følg @BorgenvelAsker på Facebook. I 2019
har siden fått ca. 100 nye følgere, og teller nå
ca. 450. Vi ønsker at flere følger siden vår!
Borgen vel har engasjert seg med tre innlegg i
Budstikka:
Et alvorlig feilgrep
Borgen vel og innbyggerne her har samlet inn langt
over 100 underskrifter mot usunn fortetting og
stått frem i Budstikka for å advare mot flere små
leiligheter og blokker. Balansert boligbygging er et
av de sterkeste virkemidlene for å møte
levekårsutfordringene kartlagt her. Det som
mangler på Borgen i dag, er mellomsegmentet;
tomannsboliger og rekkehus for familier som
vokser.
Les hele innlegget her: https://www.budstikka.no/debatt/etalvorlig-feilgrep/12970!/

Nybygg på historisk grunn

Glad gjeng tar imot rykende fersk utgave av boken. F.v
Tor Ole Bergan, Jon Christoffersen, Arne Helgesen, Bente
Laugerud

Sparebankstiftelsen DNB innvilget 350 000,til videre utvikling av Friluftsparken på
Trettestykket 33.

Søndre Borgen gård og kulturhage må bli en
møteplass; et sted for rekreasjon og en oase
integrert i utbyggingen av Søndre Borgen Helsehus.
De vakre bygningene, hagen og naturen rundt det
som skal bli Borgen Helsehus bør derfor være en
naturlig del av Asker kommunes eiendom.
Dette for å ta vare på gamle Søndre Borgen gård
som en viktig del av Borgens historie og identitet,
og for å skape gode omgivelser for
barnehagebarna, beboerne på sykehjemmet og alle
i nærmiljøet.

Les hele innlegget her:
https://www.budstikka.no/debatt/nybygg-pa-historiskgrunn/557533!/?fbclid=IwAR0wj9WXgzAd3BBfpuYv2YyP0C1uel
XCNJ8ci6c4G3dVQYXSRxiurHvkabs

rundt 2.000 hus/leiligheter her på Borgen, så
det er fortsatt mange som ikke er
medlemmer.

Grøtete debatt om Borgen

Vi har 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.

Alle ungdommer på Borgen er våre ungdommer, og
skal ha like muligheter til å leve gode liv.
Økonomiske og sosiale barrierer for deltagelse skal
ikke føre til utenforskap og kriminalitet. Da har
samfunnet sviktet. Temaplanen for
lokalsamfunnsutvikling på Borgen må videreføres
og prioriteres. En tilskuddsordning for
boligmiljøtiltak i regi av frivillige organisasjoner
ønskes.
Les hele innlegget her:
https://www.budstikka.no/debatt/grotete-debatt-omborgen/567646!/?fbclid=IwAR2Mn0rGEvBZrcXmC8y1ScQO0EH9
eH8p6uFcXScdGG4LUA_i_EBAoZBcqiM

SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER

Dette gjelder mange, men spesielt nevnes
sameier som blant annet eiendommer og
spesielt borettslag her på Borgen, Hagaløkka,
Askerlia, Kullebunn, de nye sameiene ved
Borgen Innbyggertorg og i Petra Fougners vei
og eneboligene i Borgen Skog. Vi oppfordrer
disse til å melde seg inn.
Vi takker våre medlemmer for at de støtter
oss. Arbeidet som vellet gjør kommer hele
Borgen-området til gode.

Det er et godt samarbeid med Lions Club
Borgen, DNT Asker Turlag, Borgen
Innbyggertorg, Borgen Nærmiljøsentral. Vider
har vi samarbeidet med FAU’ene, SU’ene i
barnehagene, Borgen skog grunneierforening,
Kulturhagens venner og Asker velforbund.
Til alle våre samarbeidspartnere: Det er en
glede å forene krefter, dele engasjement og
gode resultater med dere. Takk for at dere
inkluderer oss i vellet, og for alt som skapes på
Borgen takket være dere.
HØRINGSUTTALELSER
- Nærdemokratiske ordninger i nye Asker 19.
april 2019
- Reguleringsplan for Søndre borgen helsehus,
1. september 2019
- Reguleringsplan for Kjonebråten, 28.
oktober
2019
- Innspill til trafikksikkerhetsplan for nye
Asker kommune, 6. november 2019
MEDLEMSSITUASJONEN
Borgen vel har 461 enkeltmedlemmer, i tillegg
til 146 leiligheter i sameier som har redusert
pris. Totalt 610 medlemmer. Det er totalt

Borgen vel hadde vært en enda mer
slagkraftig aktør både med arbeidet vi gjør
her på Borgen, men også overfor kommunen,
om flere velger å bli medlemmer.
Medlemskontingenten har vært uendret fra
2017 og vi foreslår å øke den til kr 280 fra

2021, med halv pris til sameier der alle
boligene betaler samlet.
Det er en liten utfordring å følge med på
eierskifte, derfor oppfordrer vi alle til å oppgi
navnet som står på fakturaen ved betaling og
at dere heller gir oss en melding ved
eierskifte/navneskifte – så skal vi oppdatere
medlemslisten: kontingent@borgenvel.no
BORGEN VELS HISTORIEGRUPPE
Det ble nedsatt en gruppe bestående av tre
historieinteresserte og skrivekyndige
personer, Jon Christoffersen, Arne Helgerud
og Bente Laugerud. De har arbeidet jevnt og
trutt, etter hvert ble gruppen utvidet med en
fra Asker Turlag og i 2019 også en fra styret i
Borgen vel.
Historiegruppen har lagt ned utrolig mye
arbeid med leting i historiske kilder og har
gjennomført mange intervjuer med folk som
kjenner til historien her på Borgen. Arbeidet
har også vært presentert på noen møter i
løpet av arbeidsperioden, og også nå i
etterkant. Dette er satt sammen til en flott
bok

BORGENPOSTEN
Vi trenger ny redaksjon i 2020. Har du lyst å
skrive, ta bilder eller har tips til gode saker ta
kontakt med oss på styret@borgenvel.no
GRUSKASSER OG MERKING AV STIER
Det har vært en snøfattig vinter men da med
lange perioder med glatte veier. 19 gruskasser
har blitt fylt og mange har meldt inn behov for
ny grus. Merk at gruskassene ikke skal
benyttes til å strø kommunale veier da
kommune skal sørge for dette.
Det er også satt opp nye skilter på stier og vi
har deltatt på ett møte med Asker kommune
om merking og skilting.
BORGENLEKENE, BORGENDILTEN OG JUL PÅ
BORGEN

Det ble samlet inn sponsormidler for å kunne
levere en bok så rimelig som mulig for vellet
og vi takker de som har støttet boken. Flere
fra velstyret har lest korrektur.
Historien om Borgen som ble trykket opp i
2.500 eksemplarer og delt ut til alle beboere
på Borgen i desember, i tillegg til offentlige
kontorer/bibliotek. Boken har fått gode
tilbakemeldinger.
Vi har et lite lager med Historiebøker som vi
selger både via Asker Bibliotek og Borgen
Innbyggertorg.
Utgivelsen av historieboken «Historien om
Borgen» er grunnen til at Borgenposten ikke
er utgitt dette året.

Borgenlekene arrangeres hver vinter på
jordene rundt Borgen ungdomsskole av Lions
Club Borgen. Fjorårets arrangement ble
gjennomført 10. februar. Vellets innsats er i
tillegg til dugnad av flere i styret, å gjøre løypa
for de minste ekstra spennende ved hjelp fra
skilærere ved Eid Skiskole. Og etter skirennet
står vi for tegneaktivteter og hobbyverksted
inne på skolen. Begge deler var vellykket, det
ble trangt om plassen rundt bordet med
mange flotte tegninger.

Borgendilten er et rebusløp som arrangeres
også på Borgen ungdomsskole av Lions Club
Borgen, i 2019 gjennomført 13. oktober.
Vellet hadde samlet blader og kongler og
barna brukte materialene, i tillegg til
tegnesaker, lim og god fantasi, til å lage flotte
tegninger/materialbilder som ble premiert.
Det var strålende vær og dessverre noe
mindre oppmøte enn tidligere, men med
veldig god stemning.
Jul på Borgen ble arrangert ved «Barnas hus» i
Borgenveien 100, i samarbeid med Asker
turlag. Dessverre var 12.desember en dag med
utrolig mye regn, men det var hesteridning,
bålbrenning, suppe fra Kafé Kime, og
nissebesøk. Hyggelig bidrag med trekkspill.
Godt å ha gapahuk slike dager. Det var god
stemning tross regnværet.
BORGEN FRILUFTSPARK TRETTESTYKKET

Vi er for tiden i dialog med ulike leverandører
for å se hva de kan tilby oss og gleder oss til å
se hva vi klarer å få til.
LEDEREN HAR ORDET
Til å være over 80 år må en si Borgen vel
holder seg godt! Det er morsomt å kjenne på
at det en legger ned så mye av fritiden på gir
så gode resultater for naboer og nærmiljøet
vårt. Å være med i vellet gir god oversikt over
hva som skjer på Borgen og et godt nettverk i
nærmiljøet.
En av styrkene til styret er sammensetningen
vår. Styret i Borgen vel består av unge og
eldre, folk som har bodd på Borgen i alle år og
folk som er nyinnflyttet. Målet er å få
representanter fra alle områdene på Borgen.
Alle representerer med sine ulike ressurser og
nettverk. En stor takk for innsatsen til alle
styremedlemmene, og ikke minst takk for godt
kompaniskap.
Det eneste som kreves for å være med i styret
er at du bor her på Borgen. Er du litt engasjert
i nærmiljøet, er du engasjert nok, da vil vi ha
deg med i styret!

HVORDAN STØTTE VELLET
●
●
●

Gi grasrotandelen når du tipper til
Borgen vel! Org.nr 993 597 759
VIPPS #120990
Bankkonto: 1503 11 08990

Arbeidsgruppa i Borgen Friluftspark har jobbet
frem en overordnet plan og fått den godkjent
av kommunen. Gruppen har hatt 4 møter
samt gjennomført flere befaringer.
Det arbeides med en plan for hvordan vi best
mulig kan bruke midlene vi har fått fra
Sparebankstiftelsen DNB.

BORGEN VEL
BRENNER FOR BORGEN

Vedlegg. REGNSKAP 2019

Regnskapet er levert med et lite overskudd på
kr 4.773. Av postene som bør nevnes spesielt
er utgiftene til Historieboken som ble levert
gratis til alle boliger/leiligheter på Borgen. Vi
fikk støtte fra Asker kommune, Lions Club
Borgen og noen bedrifter, sameier og
privatpersoner.

På Trettestykket fikk vi en uforutsatt kostnad
på nær kr 20.000 pga. at det i skogen ble
funnet gamle, kasserte asbestplater som
måtte fjernes på en forsvarlig måte. Hvordan
de har kommet dit vet vi ikke, men de har
tydeligvis ligget der lenge.

