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Styrets arbeid: 

Foreningen har som formål å jobbe til det beste for bygdas innbyggere i saker som er av allmenn 

interesse, samt å forvalte og drifte Lierskogen Samfunnshus slik at stedets innbyggere har et høvelig 

samlingssted for sosiale og kulturelle aktiviteter.  

Det har i perioden vært avholdt 9 ordinære styremøter og ett ekstra i forbindelse med Knut Roar Bakkens 

plutselige bortgang. Blant annet følgende sakene er behandlet i perioden: 

 

 Foreningens arbeidsform 

Foreningens styremedlemmer har arbeidet som èn enhet med enkeltmedlemmer som ansvarlig for 

større enkeltsaker. Reorganisering i februar medførte at Arne Flatebø overtok formannsvervet og 

Magne Nordheim tok rollen som nestleder, i tillegg til rollen som sekretær. Økonomisk føres det to 

regnskap for å skille husets drift (leieinntekter og driftsutgifter) fra foreningens medlemsinntekter 

(som skal gå til veldedige formål). 

 

 Foreningens økonomi 

Foreningens økonomi er god. Selv etter å ha avsatt og utgiftsført 150.000,- kr til nye stoler, går 

Samfunnshusets regnskap med et overskudd på vel 14.000,- kr. Budsjettet for 2015 la opp til et 

underskudd på kr 58.200,-. Hovedårsaken til dette er vesentlig mindre utgifter til vedlikehold enn 

budsjettert. Regnskapet for Velet viser et overskudd på litt over 38.000,- kr.  
  

 Foreningens medlemmer 

Medlemstallet for 2015 er redusert i forhold til i fjor. Det teller nå 166 husstander (mot 207 i fjor) og 

12 bedrifter. 

 

 Bevilgninger til gode tiltak 

o Det er bevilget kr 1.500 til Barnerevyen. 

o Det er kjøpt inn tennisnett, kr 2.000. 

o Det er kjøpt inn 2 benker høsten 2015, utplassering til våren 2016. 

o Dialogen med Lierskogen 2025 fortsetter. 

 

 Asylmottak 

Styret har holdt seg orientert om saken i perioden ved dialog med kommunen, politikerne og lokal 

presse. I løpet av sommeren 2015 uttalte justisdepartementet at det blir for dyrt å etablere mottak på 

gjeldene tomt på Lierskogen.  

 

 Trafikksikring 

Vi har hatt flere saker på lista over trafikksikringstiltak, men har fokusert på Gang- og sykkelsti mot 

Asker. Velforeningene på Lierskogen og Engelsrud har gått sammen for å legge press på 



kommunene, fylkeskommunene og Statens Vegvesen for å få realisert en gang- og sykkelvei på den 

trafikkerte strekningen.  

I oktober 2015 ble det gjennomført et møte i Asker Rådhus hvor alle relevante parter var 

representert; Asker kommune, Lier kommune, Akershus fylkeskommune, Buskerud Fylkeskommune, 

Statens vegvesen region øst og Statens vegvesen region sør. Det ble laget to oppfølgingsbrev til 

Statens vegvesen, én signert Velforeningene og én signert kommunenes ordførere.  

I november hadde vi en helsides oppslag i Lierposten om samme sak. 

I og med denne dialogen har vi i 2015 ikke hatt årlig møte med kommunen slik vi har pleid. 

 

 Sentrumsplan 

Vi har hatt følgende saker på lista over sentrumsplan: 

o Utplassering av benker 

o Videreutvikling av «Bjørkelunden» 

o Nytt tennisnett er innkjøpt og er montert på plass 

o Henvendelse til Miranda om rydding av kratt langs veien er foretatt og svar er mottatt 

 

 Leieavtaler 

2015 har vært et godt år for tilfeldig utleie, ca. 20 % over budsjett. Faste leietagere har gått noe ned. 

Kommunen har sagt opp avtalen om leie av parkeringsplass for skolens ansatte. Dermed også 

vinterbrøyting av plassen. Ny kontrakt for tomt til veikjøkkenet er inngått med Aspendos.  

 

 Vedlikehold 

Foruten nødvendig løpende vedlikehold er det i perioden gjennomført diverse oppussing. Tak og 

vegger er malt i inngangsparti mot veikjøkken, i trapperom ned mot kjeller og i entre foran kjøkken. 

Gulvet i inngangsparti er blitt flislagt og handicaptoalettet er totalrenovert. I tillegg er diverse dører 

malt og dørklinker er skiftet. Utvendig er vaktmesteren flink til å holde eiendommen i orden, 

vaktmester-hagen er pyntet med tujahekk. Vi har startet innføring av kildesortering av avfall. 

 

 Branninspeksjon og øvelse 

Det er gjennomført obligatorisk branninspeksjon i perioden. 

 

 Innkjøp av nye stoler 

Innkjøp av nye stoler har vært til vurdering i hele perioden, og det er avsatt midler til innkjøp i 2016.  

 

 Vaktmestertjenesten 

Vaktmestertjenesten har fungert utmerket i perioden. 

 

 Web-sider 

Hjemmesidene for www.lierskogen.no inneholder informasjon om foreningens aktiviteter. Sidene 

oppdateres jevnlig av styret. 
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