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Generelt
Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter. I tillegg har styreleder og
representanter fra styret deltatt på ett møte med administrasjonen i Lier
kommune, ett møte med lokalpolitikere og deltagelse på møter i forbindelse
med bygging av idrettshall på Heia, samt informasjonsmøte med UDI
vedrørende asylmottaket på Lierskogen. Det har også vært en
nærmiljøbefaring med kommunen i Kjennerområdet. Mange ting ble
bemerket, men de fleste utbedringer er ikke foretatt.
Saker som styret har arbeidet med
Trafikksikkerheten på og gjennom Lierskogen
Støyproblematikken fra E18
Idretthall på Heia
Asylmottak på Lierskogen
Trafikksikkerhet og miljø
Velet har hatt sterk fokus på trafikksikkerhet og miljø i lokalmiljøet. Det er flere
kritikkverdige forhold og Velet har også i 2011 påpekt forholdene gjennom
diverse brev og møter med kommunens administrasjon ved ordfører, Statens
Vegvesen, miljøutvalget og lokalpolitikere.
Følgende trafikksikkerhetstiltak langs Drammensveien gjennom
Lierskogen er tatt opp:
- Bussholdeplassen ved Statoil-stasjonen.
Trafikksituasjonen ved Statoil-stasjonen er det trafikkfarligste området langs
hele Drammensveien fra Regnbuebrua til Bauhaus. Dette var også det mest
prioriterte satsningsområdet for Velet i 2011. Styret har gjentatte ganger tatt
dette opp med kommunen og SVV. Det er foretatt noen utbedringer - bygging
av fortau fra bussholdeplassen mot Gml. Drammensvei .Det er ønskelig med
en total omlegging av bussholdeplassen og at det gjøres en skikkelig
vurdering med tanke på bygging en rundkjøring ved innkjøringen til
Lierskogen sentrum. Dette vil til sammen gjøre hele dette området sikrere for

alle – spesielt for fotgjengere. Styret savner fortsatt et opphøyet gangfelt og
ekstra sterkt lys i dette området
- Pendlerparkeringen.
Omlegging av ny påkjøringsrampe mot E18 som Velet har anbefalt flere
ganger er ikke fulgt. Styret vil følge opp saken videre i 2012.
- Gang- og sykkelvei mot Asker grense.
Velet har ikke registrert noen som helst bevegelse i denne saken. Behovet er
presserende, særlig for de som følger barn til barnehaven like ved grensen til
Asker. Denne saken er særlig aktuell i forbindelse med utbygging av nytt
asylmottak.
- Fartsgrenser
I dag er det 3 soner med én med 40km/t. 60 km/t og 2 med 50 km/t. Dette
holder etter styrets mening ikke og oppleves uoversiktlig. Velet ønsker, som
sist år, hele strekningen med 40 km/t, kombinert med fartsdempende tiltak og
har tatt dette opp med SVV.
- Fartsdempende tiltak
Velet uttrykte ønske om fartsdempende tiltak – fartshumper og eventuelt
fotobokser. To fartshumper er lagt i 40km/t-sonen ved Statoil—stasjonen.
- Av-/påkjøringer Drammensveien ved Kjennerudveien/Kjennerudgrinda
Beboerne i området ønsker sterkt å få stengt av-/utkjøringene til/fra disse
veiene. SVV krav om stenging er under arbeid.
- Belysning
Styret har fremmet ønske om en helt ny belysning på hele strekningen langs
Drammensveien. Dette er delvis blitt etterkommet, men det gjenstår to ekstra
punktbelysninger – såkalt hvitt lys ved Statoilstasjonen.
Støyproblematikken fra E18
LV har også i 2011 arbeidet med å få forbedret bedre støyskjerming langs
E18. Styret har bestemt å legge saken til side inntil videre.
Idretthall på Heia skole
Arbeidet med å få bygget idrettshall på Heia skole har pågått lenge. Velet har
deltatt i dette arbeidet. Bygging av idrettshallen er vedtatt.

Asylmottak på Lierskogen
Siden vedtaket om gjenoppbygging av asylmottaket kom opp i juni 2011 har
velet sammen med naboene deltatt på informasjonsmøte med UDI. På møtet
ble det avdekket mange mangler vedrørende konsekvensutredning og
sikkerhetsvurderinger. Velet har sendt brev både til Justisdepartementet (2
stk) og til UDI hvor mangel utredninger og vurderinger er behørig kommentert.
Begge brevene er besvart. Saken ligger nå til behandling hos UDI i påvente
av politisk avklaring. I samsvar med Velets krav er midlertidig drift ikke
iverksatt.
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Velets hjemmeside er nå klar.
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