Årsmelding 2012 - Lierskogen Vel
Styrets sammensetning:
Leder:

Knut Roar Bakken

Kasserer:
Sekretær:

Jens Gravdal
Heidi Eriksen

Styremedlemmer:

Helle Moe Johnsen
Gunnar Rustad
Øystein Grindalen
Espen Sagvolden

Generelt
Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter. I tillegg har styreleder og
representanter fra styret deltatt på ett møte med administrasjonen i Lier
kommune, ett møte med lokalpolitikere og deltatt på møter i forbindelse med
bygging av idrettshall på Heia.
Saker som styret har arbeidet med:
Trafikksikkerhet på og gjennom Lierskogen
Mulig sammenslåing Lierskogen Vel og Samfunnslaget
Idretthall på Heia skole
Asylmottak på Lierskogen
Web-side
Heialunden
Nærmiljøtiltak og forbedringsområder

Trafikksikkerhet på og gjennom Lierskogen
Velet har hatt sterk fokus på trafikksikkerhet og miljø i lokalsamfunnet. Det er
flere kritikkverdige forhold, og Velet har også i 2012 påpekt forholdene
gjennom diverse brev og møter med kommunens administrasjon ved ordfører,
Statens Vegvesen og miljøutvalget og lokalpolitikere.
Ønskede forbedringområder:
* Sikkerhet/gangfelt/humper ved Statoilstasjonen
* Lik fartsgrense gjennom hele Lierskogen (40 km/t)
* Gangfelt i tillegg til gangbro ved Tveita
* Gang- og sykkelvei mot Asker (er nå et prioritert tiltak)
* Ønske om rundkjøring ved avkjøring Regnbuebrua retning Lierskogen
* Gang- og sykkelvei hele strekningen over pukkverket frem til Tranby
ungdomsskole

* Sikring av gang- og sykkelvei langs motorveien ved trasè Damtjern, samt
nødvendig vedlikehold av eksisterende fartdumper i området
Myke trafikkanter har førsteprioritet i dialog med SVV og kommunen.

Mulig sammenslåing Lierskogen Vel og Samfunnslaget
Styret har deltatt på Samfunnslagets årsmøte. De er nå omorganisert til en
forening. De ønsker sammenslåing, og det er foretatt flere felles møter for å få
klarhet i hvordan en praktisk tilnærming kan/bør foregå.

Idretthall på Heia skole
Arbeidet med å få bygget idrettshall på Heia skole har pågått lenge. Velet har
deltatt i dette arbeidet. Referansegruppa, Lierskogen Vel, samt politikere fra
flere partier er enige om at alt. 4 (ved trafostasjoner) er beste alternativ.
Bygging av idrettshallen er vedtatt med plassering på asfaltert skoleplass, og
planlagt byggestart er tidlig 2013. Velet har overfor kommunen bemerket
uheldig plassering av hallen, og påpekt nødvendigheten av opparbeiding av
nye uteområder, samt satt trafikksikkerhet, og brannsikkerhet på dagsordnen.
Det ønskes nærmere konkretisering fra kommunen rundt sentrumsplan, og
tiltak knyttet til den nye idrettshallen og Heialunden.

Asylmottak på Lierskogen
Siden vedtaket om gjenoppbygging av asylmottaket kom opp i juni 2011 har
Velet vært pågående i oppfatningen om at en permantent drift krever en
konsekvens- og sikkerhetsanalyse. Da det ikke har vært endringer eller planer
om oppstart i inneværende år, har Velet heller ikke aktivt gjort noe i sakens
anledning. Det er ønskelig at Lierskogen Vel (nærmiljøet) står på videre, og
konkretiserer/stiller krav om hva en konsekvensanalyse skal inneholde, og
hvilke tiltak som må være på plass før en eventuell permanent drift
godkjennes/realiseres.

Web-siden
Velets hjemmeside er nå oppe å går, men er hele tiden et levende dokument
som vil bli utviklet/forbedret. Et egnet online dokumentarkiv for styret er
ønskelig, men enda ikke funnet. Generell info på hjemmesiden angående
søknad om støtte fra Lierskogen Vel til positive tiltak i nærmiljøet.

Heialunden

Velet har fått orientering om fremdrift og planer for byggeprosjekt: Heialunden,
og gitt sin tilslutning til planene.

Nærmiljøtiltak og forbedringsområder
Det arbeides med innkjøp av fastmonterte benker som ønskes satt ut i
nærområdet. Det ble bevilget kr. 5000,- til kirken for innkjøp av nye stoler.
Lierskogen Rusken-aksjon planlegges utvidet til hele Lierskogen. Ønskes
gjennomført som et fellesprosjekt mellom skolen og Velet. Gjennomføring og
oppfølging av Nærmiljøvandringen sammen med Lier kommune mangler
fremdeles.

Lierskogen 13. mars 2013

Heidi Eriksen
Sekretær Lierskogen Vel

