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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. Dette innebærer at styret gjennom året diskuterer diverse saker, det er stort
spenn og variasjon i enkeltsaker.
I perioden har det vært avholdt 11 ordinære styremøter hvor de fleste er blitt avholdt virtuelt.
Året 2021 ble også “et annerledes år” med Covid-19 pandemien. For LVSL betød dette i all hovedsak
reduksjon av ca. 40 % av tilfeldige leieinntekter. Dette tapet er blitt kompensert av korona-tilskudd etter
gjeldende regler.
I tillegg kan vi si at 2021 ble et “oppussingsår”, spesielt med tanke på installasjon av nytt kjøkken, oppussing
av juniorklubb, samt bytte av vinduer, maling av vinduslister og sliten utvendig kledning. Styrets
medlemmer har lagt ned i overkant mange dugnadstimer i 2021, som følge av støtten vi har mottatt og
prosjektene som er igangsatt. For 2022 vil vi nok i større grad be om bistand fra LVSLs medlemmer.
LVSL er svært glade for støtte og tilskudd som regjering, kommune og Jølbergstiftelsen, har bidratt med for
Samfunnshuset og Velet. Bistanden er uvurderlig, og har bidratt med å holde hjulene i gang, samt fornyelse
av infrastruktur på Samfunnshuset.
Foreningens arbeidsform
Foreningens styremedlemmer har arbeidet som én enhet med enkeltmedlemmer som ansvarlig for oppfølging
av større enkeltsaker. Økonomisk føres det to regnskap for å skille husets drift (leieinntekter og driftsutgifter)
fra foreningens medlemsinntekter (som skal gå til veldedige formål). LVSL har i 2021 i stor grad arbeidet
gjennom virtuelle møter.
Etter forrige årsmøte konstituerte styret seg med følgende arbeidsoppgaver pr. person:
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Foreningens økonomi
Foreningens økonomi er god:
● Samfunnshusets regnskap gikk med underskudd på kr. 29.000,- for 2021.
● Regnskapet viser en reduksjon på ca. kr. 100.000,- av tilfeldige leieinntekter sammenlignet med
2020. Denne reduksjonen ble kompensert med ca. kr. 90.000.- i Covid-19 tilskudd.
● LVSL fikk innvilget tilskudd fra Lier kommune på kr 275.000,- til investeringer i Lierskogen
Samfunnshus. Tilskuddet er øremerket renovasjon og oppgradering av kjøkken. Dette arbeidet er
tilnærmet ferdig.
● LVSL søkte om midler til Juniorklubben fra Erik Jølberg stiftelsen. I september 2021 fikk vi kr.
30.000 som uavkortet har gått til Juniorklubben v/ Silje Lund. Juniorklubben valgte å kjøpe inn nytt
inventar som nytt bærbart stereoanlegg, spillkonsoller og PC.
● LVSL søkte Lier kommune (Lieropplevelser), og fikk kr. 6.000 ifm. gjennomføring av
Kjentmannspostene.
● Regnskapet for Lierskogen Velet viser et overskudd på ca. kr 14.000,-

LVSL har mottatt søknad om økonomisk støtte til veldedige formål i 2021
● Regnbuen Barnehage har fått tildelt kr. 20.000
Medlemsmasse og tiltak for rekruttering av flere medlemmer til Lierskogen Vel
Medlemstallet for 2021 teller nå 168 husstander (mot 169 i fjor) og 12 bedrifter (mot 11 i fjor).
Med bakgrunn i Øyvind Hagen Ekebergs sitt forslag fra tidligere om øremerkede midler for tiltak til
rekruttering av nye medlemmer, er flere forslag diskutert. LVSL har iverksatt følgende tiltak:
● Etablere reklameskilt i Heiahallen
● Sørge for reklame i 17. mai-program
● Fortsette å benytte Facebook og Lierskogen.no
● Kontakte lokale Vel og veigrupper på Lierskogen (gjennomført januar 2022)
● Plan for 2022. Kontakte meglere for å informere om at Lierskogen har et velfungerende Vel og
samfunnslag med Sanfunnshus.
Ansettelse av ny vaktmester
I høst sa Kari Flåten opp sin stilling som vaktmester på Samfunnshuset. Siste arbeidsdag var 31.12.2021.
Styret iverksatte tiltak for å skaffe ny vaktmester, og vi var heldige som raskt fikk tilsatt Stein Viggo
Sagvollen. Han tiltrådte 01.01.2022. Kompetanseoverføring har skjedd sømløst og problemfritt.
Skiløypa gjennom Sagvollmarka
Manglende skiløype gjennom Sagvollmarka til Kjekstadmarka, har vært etterlengtet i lengre tid. Høsten 2021
ble ny løypetrase ryddet og klargjort for skispor med hjelp fra Dpend AS (utbygger Sagvollskogen) og
Skiforeningen.
LVSL har et godt samarbeid med “Vannområde Indre Oslofjord Vest” v/ Ingvild Tandberg fra Bærum
kommune, i anledning et interkommunalt samarbeid med Asker og Lier kommune.
● Grobruelva (skoleelva) på Lierskogen fikk i sommer ryddehjelp av et lag fra Asker fotball,
Gatelaget.
● Gammel demning i Grobruelva er revet. Kanskje ørreten kommer lengre opp i vassdraget nå?
Kjentmannsposter
Sommeren 2021 ble det satt ut 20 kjentmannsposter på Lierskogen og omegn. Dette med støtte fra Lier
kommune (Lier opplevelser). For de som leverte inn fullt startkort, ble det er trukket 10 heldige vinner av
hver sitt gavekort på kr. 300. 5 av disse gavekortene ble sponset av Liertoppen Kjøpesenter.
Kjentmannspostene ble flittig brukt av befolkningen på Lierskogen, og vi har fått gode tilbakemeldinger og
ønske om tilsvarende opplegg i 2022 (kanskje med noen nye poster).

Sagvollskogen, Sivilforsvarstomta og fengsel
● LVSL har hatt to møter med Dpend AS (tidligere Holtefjell AS) som eier Sagvollskogen. Møtene har
omhandlet trafikk og trafikkanalyse, fremtidig utbygging, planleggingsarbeid og fremgangsmåte
mm.
● Lierskogen, med sine to alternativer på hhv. Sivilforsvarstomta og Sagvollskogen, vært mulig
lokasjon for nytt Oslo fengsel. LVSL hadde møte med lokale politikere H, AP og FRP i forbindelse
med kommunestyrets tilbakemelding til Statsbygg. Sagvollskogen var ett av 6 alternativer som ble
vurdert av Statsbygg. I februar 2022 fikk vi vite at Lierskogen ikke ble valgt som lokasjon for nytt
fengsel..
● LVSL er bekymret for type næringsvirksomhet som skal anlegges i Sagvollskogen, og vil forsøke å
involverer bygda i denne saken. Samt tett dialog med eier/ utbygger.

LVSL har hatt et godt samarbeid med Lier kommune, også i 2021. LVSL har jobbet med, og diskutert
følgende saker med Lier kommune:
1. Fremgangsmåte og forventet arbeid ifm.kommunedelplan (trafikksikkerhet og trafikkavvikling) for
Lierskogen. Planlagt oppstart høsten 2022.
2. Byggetiltak på Lierskogen, herunder Sagvollskogen, Sivilforsvarstomta, Bildeler AS, og
trafikksikkerhet for Ovenstadveien Øst.
3. Sentrumsområdet på Lierskogen:
a. Ønske om bedre trafikksikkerhet i Lierskogen sentrum
b. Behov for rundkjøring ved Kiwi
c. Flytting av bussholdeplass ved Circle K (C), til tidligere regulert plassering, øst for
avstikkeren. Vi fikk i november beskjed fra Lier kommune om at dette arbeidet er besluttet
gjennomført i nær fremtid..
d. Nytt fotgjengerfelt ved Circle K til bussholdeplass motsatt side.
e. Manglende gang- og sykkelvei langs FV16 til Asker
4. Trafikkavvikling ved Heiatoppen (Heiakrysset):
a. Trafikkfarlig bussholdeplass ved Heiatoppen (FV16) retning Drammen.
b. Trafikkfarlig vei over Regnbuebrua, ankomst bussholderplass ved pendlerparkering,
Heiakrysset for øvrig
5. Andre tiltak langs Drammensveien og E18:
a. Manglende støyskjerming langs E18.
b. Manglende vedlikehold av dagens støyskjerming langs E18.
c. Belysning ved bussholdeplass på Tveita.
d. Ønske om redusert fartsgrense til 50 km/t.
6. Andre saker
a. Aktivitetspark ble dessverre utsatt i 2021, men dette er nå planlagt bygget våren 2022.
Plassering blir flyttet til E-sport huset (gamle skolen) pga. utvidelser ved Heia barnehage og
flytting av gangvei.
b. Søknadsprosess for Gapahuk er i gang. Nabovarsel sendt, grunnarbeid og oppføring tenkt
gjennomført våren 2022. Her blir det dugnad for å klargjøre fundament.

Leieavtaler Samfunnshuset
Vanligvis er det stor aktivitet på utleie. Følgende regnes som mer eller mindre faste leietakere i normale
perioder:
● Amaze danseklubb – ukentlig dansekveld for barn
● Huldra danseklubb – periodisk danseklubb
● Junior klubben, ukentlig klubb kveld
● Barne-revy ved Lierskogen Dramatiske Teater
● Voksen-revy ved Lierskogen Dramatiske Teater
I tillegg leier vi ut, i normale år, lokaler og kjøkken så godt som hver eneste helg til selskaper og
sammenkomster. Pga. covid-19 ble dette utfordrende også i 2021, med stadig endring av regelverk som følge
av myndighetenes nødvendige innstramninger rundt nevnte pandemi. Vi har tilpasset oss og fulgt
retningslinjer og pålegg i hele perioden. Kommunen har her stilt opp med delvis kompensasjon for tapte
inntekter. Faste leietakere, dvs. Regnbuen Barnehage har gått som normalt.

Lierskogen Samfunnshus – vurdering av drift i perioden
● LVSL har i perioden hatt god dialog med daglig leder og styret i Regnbuen Barnehage omkring
oppgradering og oppussing av barnehagens arealer, samt oppussing av Juniorklubben som på dagtid
blir brukt av barnehagen.
● Det er gjennomført nødvendig løpende vedlikehold i perioden, samt gjennomført utendørs dugnader.
● Det er gjennomført obligatorisk branninspeksjon i perioden.
● Vaktmestertjenesten har fungert utmerket, også i denne perioden.
● LVSL har levert rapport til Lier kommune imf. tilskudd til bytte av vinduer og oppussing av
Juniorklubb

Lierskogen Samfunnshus – vurdering av investeringsbehov
LVSL står overfor større investeringer de neste årene for å opprettholde formålsparagrafen for Lierskogen
Samfunnshus. Dette er større og kostnadskrevende aktiviteter som krever fagfolk med sertifiseringer og
erfaring, med mindre rom for dugnader og mobilisering av frivillighet.
● Gjestetoaletter i kjeller
● Sikringsskap og elektrisk anlegg generelt
● Utvendig tak
● Utvendig maling av samfunnshuset
Dette kommer i tillegg til mindre vedlikeholdsarbeider som maling, bytte av dører mm.

Administrasjon, IKT og Web-sider
● LVSL har jobbet med forbedring av interne rutiner og arkiv, herunder god informasjonsforvaltning.
● LVSL jobber med å gi bedre informasjon til medlemmer
○ Hjemmesidene for www.lierskogen.no inneholder informasjon om foreningens aktiviteter.
Sidene oppdateres jevnlig av styret.
○ Facebook side for “Lierskogen Vel og Samfunnslag”

Med hilsen Styret
Lierskogen, 28. februar 2022

