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Styrets arbeid:
Foreningen har som formål å jobbe til 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 11 ordinære styremøter.
 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).
Etter forrige årsmøte konstituerte styret seg med følgende ansvarsområde pr. person:
Navn
Rolle
Ansvar
Arne Flatebø
Leder
Trafikk / Kommune
Gunnar Tveten
Kasserer
Økonomi og regnskap
Magne Nordheim
Sekretær
Kontaktpunkt Samfunnshuset
Espen Sagvolden
Styremedlem
Asylmottak / Trafikk
Marius Foss-Opsahl
Styremedlem
Bjørkelunden
Helle Moe Johnsen
Styremedlem
Miljø
Tore Mejlænder-Larsen
Varamedlem 1
Lars Wiggo Stabæk
Varamedlem 2
 Foreningens økonomi
Foreningens økonomi er god.
 Samfunnshusets regnskap gikk med overskudd på ca. 4.000 kr. i perioden. Det til tross for
kostnader/investeringer i vedlikehold og oppgradering på nærmere kr. 180.000.
 Regnskapet for Velet viser et overskudd på ca. 10.000 kr.
 Foreningens medlemmer
Medlemstallet for 2016 teller nå 157 husstander (mot 166 i fjor) og 13 bedrifter (mot 12 i fjor).
 Bevilgninger og gode tiltak for bygdas innbyggere





Lierskovens Dramathiiske Selskab er blitt tilgodesett med kr. 25.000 i 2016 som
følge av søknad om økonomisk bistand.
Juletrelys til julegran ved kirken på Lierskogen, er tilgodesett med kr. 5.000.
Det er inngått avtale om videreutvikling av Bjørkelunden. Dette innebærer plan for å anlegge
plen, park, sittegrupper, flere benker.




Nytt tennisnett er innkjøpt og er montert på plass
Velet har iverksatt og fulgt opp tiltak mot flom i Grobruelva ved Ovenstadfeltet. Møte med
VIVA, Lier kommune og Lier Eiendomsselskap. Reportasje i Lierposten.

 Asylmottak
Styret har holdt seg orientert om saken i perioden ved dialog med kommunen, politikerne og lokal
presse. Det har ikke skjedd noe vesentlig nytt siden sommeren 2015, da justisdepartementet uttalte at
det blir for dyrt å etablere mottak på gjeldende tomt på Lierskogen.
 Trafikksikkerhet og utvikling av trafikkbildet
Det har vært et relativt aktivt år mht. trafikksikkerhet:
 Vi følger spent med på fremdriften for Gang- og sykkelsti mot Asker. Denne er nå med i
kommunens reguleringsplan som er under utarbeidelse.
 Etter forrige årsmøte ble det planlagt og forberedt allmøte. Forberedende møte med lokale
politikere 27.april. Allmøte 13. september 2016. Oppfølging overfor Statens vegvesen.
 2 av styrets medlemmer deltok på folkemøte på Tranby angående Høgda tomta, der kommunen
orienterte og oppfordret til innspill på reguleringsplanen.
 Dialog med kommunen
 Den 15.november ble det avholdt vårt årlige møte med ordfører og plansjef i Lier kommune.
Følgende punkter ble tatt opp og diskutert (Fullstendig referat ligger på www.lierskogen.no):
 Trafikksikkerhet, med mange underpunkter
 Grobruelva - flom
 Bjørkelunden
 Sivilforsvarstomta
 Motorsportbanen (Leirdalen)
 Økt trafikk mot Lierskogen pga. planene på Gjellebekk og på Tranby
 Nærmiljøvandring


Velet har gitt tilbakemelding på reguleringsplanen for utbygging av Høgda på Tranby, har
fokusert på vår bekymring for trafikkøkning mot Lierskogen.

 Leieavtaler Samfunnshuset
2016 har vært et godt år for utleie av Samfunnshuset. Faste leietagere har vært stabilt og tilfeldig
utleie har hatt godt belegg. Styret har vedtatt økning av leien med 10% fra 1.1.2017.
 Vedlikehold av Samfunnshuset
Foruten nødvendig løpende vedlikehold er det i perioden gjennomført diverse innkjøp. Nytt kjølerom,
ny oppvaskmaskin, nytt dekketøy til 150 personer, 120 nye stoler, hjertestarter. Utendørs er
tennisbane og tennisnett satt i stand og det er gjennomført vårlig dugnad i Bjørkelunden.
 Branninspeksjon
Det er gjennomført obligatorisk branninspeksjon i perioden.
 Vaktmestertjenesten
Vaktmestertjenesten har fungert utmerket, også i perioden.
 Web-sider
Hjemmesidene for www.lierskogen.no inneholder informasjon om foreningens aktiviteter. Sidene
oppdateres jevnlig av styret.
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