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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 styremøter og ett møte med kommunens ledelse. Blant annet følgende 

sakene er behandlet i perioden: 

 

 Foreningens arbeidsform 

Foreningens styremedlemmer har arbeidet som èn enhet med enkeltmedlemmer som 

ansvarlig for større enkeltsaker. 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. Avvik i årsresultat i forhold til budsjett er pluss ca. kr. 59.000 

for Samfunnshuset og pluss ca. kr. 8.000 for Velet.  

  

 Foreningens medlemmer 

Medlemstallet er omtrent på samme nivå som i fjor. Det teller nå 207 husstander og 12 

bedrifter. 

 

 Bevilgninger til gode tiltak 

Det er bevilget kr. 500 til Barnerevyen 

Det er bevilget kr. 1.000 til 17.mai komiteens annonse 

Det er bevilget kr. 12.500 til Lierskogen 2025 v/Marit Lønningdal, utbetaling utsettes i 

påvente av byggeprosjektene 

Det er bevilget kr. 30.000 til benker, utbetaling utsettes i påvente av byggeprosjektene 

 

 Årlig møte med kommunen 

I forbindelse med høstens møte med blant andre kommunalsjef, plansjef og veiforvalter i 

november ble følgende saker tatt opp og diskutert: 

o Trafikkforhold rundt Statoil-stasjonen og Kiwi 

o Sentrumsplan Lierskogen 

o Støyskjerming mot E18- ny fartsgrense - 110 km/t? 

o Fotgjengerfelt i Lierskogen sentrum 

o Asfaltering etter byggeperiode med Heiahallen og ny boligblokk i sentrum 

o Tennisbane ved Samfunnshuset er helt utslitt - nytt dekke? 

o Gang- og sykkelvei mot Asker grense - samarbeid med Asker kommune? 



o Lysløype 

o Økt kapasitet til pendlerparkering 

 

 Asylmottak 

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

lokal presse.   

 

 Trafikksikring 

Vi har følgende saker på lista over trafikksikringstiltak: 

o Rundkjøring ved KIWI 

o Gangfelt ved bussholdeplassene ved Statoil 

o Det er behov for skilting/fartsreduksjon i Kjennerudveien 

o Gang og sykkelsti til kommune/fylkesgrense mot Asker 

 

 Sentrumsplan 

Vi har følgende saker på lista over sentrumsplan: 

o Følge opp at utarbeidet plan for sentrum blir gjennomført 

o Nærmiljøvandring 

o Utplassering av benker 

o I ”Bjørkelunden” må det ryddes trær 

o Pynte/rydde i området KIWI - Mirandabygget 

 

 Leieavtaler 

Inntektene ved tilfeldig utleie har vært noe lavere – nedgang på ca. 10 %. Faste leietagere har 

også gått noe ned, kommunen har sagt opp avtalen om leie av parkeringsplass for skolens 

ansatte. Dermed også vinterbrøyting av plassen. 

 

 Vedlikehold 

Foruten nødvendig løpende vedlikehold er det i perioden gjennomført utskifting av lamper i 

hele bygget. Begge saler har nå dimbare og moderne lys. I tillegg ble takene i begge saler 

malt i forbindelse med dette arbeidet. Defekte / utette toaletter er byttet. 

 

 Hensatte biler på parkeringsplassen 

Det var i en periode opptil 10 biler som sto hensatt på parkeringsplassen. Dette ble fulgt opp 

gjennom dels å ringe eierne og dels å legge lapp i ruta på bilene. Parallelt ble det anskaffet 

skilt som opplyser om at parkering kun er for faste leietagere og leietagere av Samfunnshuset.  

 

 Branninspeksjon og øvelse 

Det er gjennomført obligatorisk branninspeksjon i perioden. 

 

 Vaktmestertjenesten 

Vaktmestertjenesten har fungert utmerket i perioden. 

 

 Web-sider 

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

Sidene oppdateres jevnlig av styret og utvikles videre.  

Vi har skiftet leverandør av web-sidene, og bruker nå lokale krefter til drift av sidene, ved 

Svend Asbjørn Sylling. 

 

Lierskogen, 2015-03-25 

 

http://www.lierskogen.no/

