
   

ÅRSBERETNING BORGEN VEL 2020 

 

STYRET 

• Leder: Tor Ole S. Bergan 

• Nestleder: Silje Sætrang Fevik 

• Sekretær: Connie Ursin 

• Trettestykket: Thor-Oskar Relander 

• Grus/Skilt: Lasse Vik 

• Sosiale medier: Abdi Mohamed 

• Borgenposten: Cecilie Spro 

 

MØTER 

Vi planla årsmøtet til begynnelsen av april, men pga korona-nedstengingen måtte møtet 

utsettes. Alt ble satt på vent til situasjonen bedret seg og først 8.6. fikk vi avholdt årsmøtet i 

storsalen på Borgen skole, med god avstand mellom de fremmøtte. Vi hadde også gode 
foredrag som falt i god jord blant de fremmøtte.  

Til tross for koronasituasjonen har styret hatt et aktivt år med 9 styremøter, hvorav høstens 
møter ble gjennomført på zoom. Ellers har det vært generelt færre møter i samfunnet enn 
normalt, men flere aktiviteter er gjennomført.  

 

MEDLEMSSITUASJONEN 

Vi takker alle medlemmene som støtter oss og derigjennom lokalsamfunnet her på Borgen!  

Vi har registrert i overkant av 600 medlemmer, men mange står som medlem uten å betale. 

Betalende medlemmer er rett over 450 stk. Her har Borgen vel et stort potensial; vi er rundt 
2.000 hus/leiligheter innenfor Borgen vels område og som derfor er mulige medlemmer i 

vellet. Arbeidet vi gjør kommer hele Borgenområdet til gode. Jo flere medlemmer, jo mer 

kan vi engasjere oss i og enda sterkere stiller vi overfor myndighetene, spesielt i forbindelse 

med høringer som har betydning for oss alle på Borgen.  



Ved betaling av medlemskontingenten, oppgi medlemsnummer og navnet som står på 

innbetalingen, dette er spesielt viktig dersom du betaler fra en annen person enn det navnet 
som står på innbetalingen. Ved eierskifter, navneskifter eller om dere har 

kommentarer/spørsmål, kontakt kontingent@borgenvel.no. Vi minner også om at sameier 

og borettslag har redusert medlemskontingent dersom hele sameiet er medlem.  

 

FRILUFTSPARKEN PÅ TRETTESTYKKET 33 

Vi har planlagt prosjekter, og søkt flere midler for å gjennomføre disse – også Tippemidler. 
Her er vi godkjent som mottaker av midler, men om vi får det i 2021 eller senere vet vi ikke. 
På området hadde vi en stor dugnad i oktober, hvor vi fjernet trevirke, en tung avlagt 
vannpumpe og den råtne plattingen foran den tidligere tennisklubbens klubbhus.   

Etter det kraftige snøværet kombinert med varmegrader i julen, knelte ufattelig mange trær 

i marka pga vekten av all snøen. Flere trær falt også over gjerdene rundt de gamle 
tennisbanene og i lia ned mot lysløypa. På nyåret saget en frivillig ned trærne som lå over 

gjerdene og som hadde ødelagt disse.  

En utfordring har vi i forbindelse med parkeringsplassen. Den leier Asker kommune av oss, 
for de trenger parkeringsmuligheter i forbindelse med Vardåsen skisenter og 

utfartsparkering. Men vi ser at noen parkerer bilene sine der over lang tid – det er forbudt å 

stå der over 48 timer og er en utfordring i forhold til kommunens leieavtale. Dersom noen 
har langtids parkeringsutfordringer, ta kontakt og vi skal se om du kan få leiet en 
parkeringsplass på egnet sted. Den utleide parkeringsplassen er ikke en langtidsparkering.  

 

HØRINGSUTTALELSER 

Vi har vurdert og besvart offentlige høringer. Besvarelsene er basert både på bakgrunn av 

egne ideer/tanker og etter henvendelser fra Borgenboere:  

• Skolebyttehøring, september 

Vi mente, med bakgrunn i Borgenprosjektet, at retten til å bytte barneskole 
bør begrenses og eventuelle søknader forutsetter at angitte kriterier er 

oppfylt. For ungdomsskolene må ikke søknad om skolebytte begrunnes, men 

være betinget av søkt skole har kapasitet. Vi fikk ros fra kommunen for vårt 
innspill og våre innsigelser ble hørt.  

• Søndre Borgen Helsehus, november 

Til nabovarselet om utbyggingen av nytt helsehus ved siden av det 

eksisterende og med barnehagen i underetasjen. Det ble spesielt satt søkelys 
på trafikksituasjonen, parkeringsutfordringer, utomhusplanen, infrastruktur 
og gjennomføringsplan. Kommunen håper å få satt i gang til høsten 2021, men 

her er enda en del uavklarte forhold.  
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• Temaplan, Medborgerskap, desember 

Borgen vel poengterte at medborgerskap og frivillighet må settes i fokus. Vi 

tror at et godt forhold mellom kommunen, innbyggerne, frivilligheten og 

næringsliv vil gagne alle, men kommunen må også inkludere de med ekstra 
utfordringer. Alle som deltar i frivilligheten, gir viktige bidrag som må 
verdsettes. Innbyggertorgets viktighet ble poengtert, men lokalene er for små. 

At Innbyggerservice tidvis har kontortid der, er viktig. Viktig er det også at 
kommunen anerkjenner frivilligheten som et viktig kompetanseområde hvor 

vi kan jobbe sammen med alle deler av kommunens instanser. Innspillet vårt 

ble bemerket i kommunen. 

• Drengsrud Idrettspark / Mulighetsstudie, desember 

Asker Fotball vil etablere flere fotballstadioner på området, inkludert et stort 
stadion med en fremtidig hovedarena med opp mot 8000 publikummere. Vi 

mener området vi påvirke oss i lang tid og må derfor planlegges grundig og 

ikke hastegjennomføres. Som vi ser fra mulighetsstudien, med kun 

fotballbaner involvert, bør også andre idretter/rekreasjonsmuligheter 
involveres. Det må også poengteres at Borgenveien er blindvei – derfor må 

det tas hensyn til dette i forbindelse med den økede trafikken. Foreløpig er 
dette løse tanker som kommunen har gjort seg i samarbeid med Asker Fotball 

og arkitekter. Våre innspill er derfor viktige. 

 

BORGENPOSTEN 

I siste del av året ble det arbeidet intenst med årets utgave som ble levert i postkassene til 

alle 2009 boenheter på Borgen rett før jul. Tilbakemeldinger tilsier at den ble godt mottatt 

av Borgenboerne. Vi tar gjerne imot tips og ideer til gode saker til fremtidige utgaver på 
styret@borgenvel.no. 

 

GRUSKASSER 

Borgen vel har satt ut 22 gruskasser strategiske steder på Borgen. Vi sjekker, eller får 
tilbakemeldinger fra Borgenboere, om gruskassene er tomme. Vi har i årevis bestilt grusen 

via Asker kommune, men vinteren 2020 slet kommunen med etterfyllinger. Og de har derfor 

fra høsten 2020 bestemt seg til ikke å tilby etterfyllinger av gruskasser. Vi måtte derfor finne 

en annen grusleverandør fra nå før jul og vi håper etterfyllinger heretter vil fungere godt. 

 

TRAFIKKTELLING 

På oppfordring fra beboere sto vi for en trafikktelling i Borgenveien ved nr 150 i november. 

Den ble gjennomført av Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening og resulterte veldig raskt 

i flere nye fartsdumper. Det er 30 km fartsgrense på strekket nedenfor Rønningen 

barneskole og tellingen viste at noen biler var oppe i over 60 km/t.  
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BORGEN VEL I MEDIA  

Følg @BorgenvelAsker på Facebook! Vi forsøker å legge ut aktuelle saker for oss som bor på 
Borgen. Og har du noe du mener kan være interessant for alle på Borgen, legge det gjerne ut 

– eller send oss en melding og så legger vi ut. I 2020 har siden fått ca. 100 nye følgere, og 

teller nå ca. 550. Men potensialet er stort, vi er vel rundt 6000 som bor her på Borgen. Så vi 
ønsker at flere følger siden vår – promoter gjerne siden! 

 

ILDSJELPRISEN – «BRENNER FOR BORGEN» 

Vi bestemte vinteren 2020 å etablere en ildsjelpris som vi nå har døpt «Brenner for Borgen»-
prisen. Den skal være evigvarende og skal gis til en eller flere som har utmerket seg spesielt 
for noe her på Borgen, enten forrige år eller over tid. Prisen ble første gang utdelt på 

årsmøtet for 2019 i juni 2020. Det var ingen diskusjon i styret, prisen for 2019 gikk 

enstemmig til de tre hovedforfatterne av boken «Historien om Borgen» som vi ga ut før jul 
2019: Jon Christofersen, Arne Helgesen og Bente Laugerud. Da dette var første gang vi 

hadde tildeling var dessverre ikke selve vandrepremien produsert ved utdelingen, men 

prisvinnerne fikk en personlig montasje/hilsen på en «skive» av et stort bjerketre. Fra 2020-
utdelingen har vi fått vår lokale smed Jan Remøe på Drengsrudbråten til å lage et 

smijernsrelieff av en flamme, kopiert fra vår logo.  

 

SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER PÅ BORGEN 

Vi var med på «Komme ut dagen» sammen med DNT Asker turlag i februar 2020 – et 

vellykket arrangement med mange deltakende familier. Vi har også støttet dem i arbeidet 

med stuen til Wentzelhytta. 

Pga snømangel og koronasituasjonen dette året ble hverken Borgenlekene eller Borgendilten 

gjennomført dette året – begge er samarbeid med Borgen Lions. 

Ellers har vi et godt samarbeid med flere aktører på Borgen, som Borgen Nærmiljøsentral, 
Borgen Innbyggertorg, Borgen Lions, DNT Asker turlag, Borgen Skog Grunneierforening, 

KulturHagen, Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening, Asker Velforbund og Vellenes 
Fellesorganisasjon.  

Takk til dere som inkluderer oss, det er en glede å forene krefter, dele engasjement og 

samarbeide om oppgaver for fellesskapet på Borgen.  

 

 

 

 

 

 



LEDEREN HAR ORDET 

Borgen vel er 85 år i år, og holder seg godt! Å være med i vellet gir en god oversikt over det 
som skjer på Borgen og gir et godt nettverk i nærmiljøet. En av styrkene til styret er 

sammensetningen vår, med både gamle og unge, folk som har bodd her i generasjoner og 

nyinnflyttede. Målet er å få med folk fra alle områdene her på Borgen.  

En stor takk til alle i styret, og et godt kompaniskap som selvfølgelig har lidd litt med 
bakgrunn i koronasituasjonen - vi har ikke kunnet møtes så mye som ønsket og styremøter 

på Zoom blir dessverre mer upersonlig.  

Vi trenger stadig nye krefter, så er du interessert i styrearbeid og lokalmiljøet ditt er du 
hjertelig velkommen! 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 gjerne ha deg med i 

styret! 

Og har du ideer til dette og hint, ta kontakt så skal vi se om vi får gjort noe med det: 
styret@borgenvel.no. 

 

STØTTE 

Gi Grasrotandelen til Borgen vel når du kjøper/spiller Lotto! Grasrotandelen er en lovpålagt 

utbetaling av overskuddet til Norsk Tipping, og skal gå til samfunnsnyttige formål – her 
kommer Borgen vel inn. Du som kunde hos Norsk Tipping kan velge det formål du ønsker, og 
vi i Borgen vel setter stor pris på alle som støtter oss – det gir oss en kjærkommen 
ekstrainntekt uten at det går ut over hverken din innsats eller premie, men som gir oss en 

ekstra inntekt. Kontakt butikken du handler i og be dem registrere Borgen vel Asker som din 

Grasrotmottaker!  

Delta på Spleis.no, støtt «Friluftsparken på Trettestykket» - midlene vi får inn her vil i sin 

helhet gå direkte til støtte for det arbeidet vi har med å utvikle Friluftsparken vi holder på å 

etablere på Trettestykket. Vi takker for alle mottatte tilskudd! 

 

Vipps:   #120990 

Bankkonto:  1503.11.08990 

Facebook:  Borgen vel Asker 

Internett:  Borgenvel.no 

Epost:   styret@borgenvel.no 

Postadresse:  Postboks 341, 1373 Asker 
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