
   
 

ÅRSMELDING FOR LIERSKOGEN VEL OG SAMFUNNSLAG 2018 

 
Styret har bestått av: 

Leder:   Arne Flatebø 

Nestleder/Sekretær: Magne Nordheim 

Kasserer:  Gunnar Tveten 

Styremedlem:  Espen Sagvolden 

Styremedlem:  Helle Moe Johnsen 

Styremedlem:  Marius Foss-Opsahl 

Varamedlem 1:  Tore Mejlænder-Larsen 

Varamedlem 2:  Lars Wiggo Stabæk 

 

Revisor:  Rolf Arne Stigum 

Valgkomité:  Leif Erling Grefsrud, Janne Brattebråten 

Vaktmester:  Kari Flåten 

 

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 10 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. 56.600 kroner i perioden. Det til tross for 

kostnader/investeringer i vedlikehold og oppgradering på nærmere kr. 130.000.  

• Regnskapet for Velet viser et overskudd på ca. kr 17.900.  

 

➢ Foreningens medlemmer 

Medlemstallet for 2018 teller nå 162 husstander (mot 166 i fjor) og 7 bedrifter (mot 8 i fjor). 

 

➢ Bevilgninger og gode tiltak for bygdas innbyggere 

• Lierskovens Dramathiiske Selskab er blitt tilgodesett med kr. 20.000 i 2018 som følge av 

søknad om økonomisk bistand.  

• Bjørkelunden er klargjort for tilkjøring av jord/masser. 



   
 

 

➢ Asylmottak 

Staten har besluttet å selge asylmottakstomten i Ulvenveien. Kommunen har lagt ned bygge- og 

deleforbud inntil en har fått avklart reguleringsformålet i den nye kommuneplanen. Eiendommen 

ligger til salgs, men med merknad om at prospekt er under utarbeidelse. 

 

➢ Trafikksikkerhet og utvikling av trafikkbildet 

Reguleringsplanen for gang- og sykkelvei mot Asker er godkjent, men fortsatt er ikke finansieringen 

på plass. LVS er i dialog med Lier kommunen for å få realisert byggingen av sykkel- og gangveien. 

Kommunen har lovet å ta saken opp med Statens vegvesen, samt andre trafikksikringstiltak langs FV 

16 (Drammensveien). 

 

➢ Møte med Lier kommune og arenaer styret har deltatt på 

• I april hold syret møte med kommunepolitikerne i skolekretsen. 

• I november arrangerte vi allmøte om høringsforslaget til ny kommuneplan. Det ble et svært 

godt oppmøte, med ca. 150 personer. Alle politiske partier deltok, med ordfører og rådmann i 

spissen. 

• I etterkant av allmøtet sendte styret høringsinnspill til kommuneplanen for 2018-2028. 

Høringsuttalelsen bygget delvis på innspill som kom på allmøtet. Høringsuttalelsen er lagt ut 

på nettsidene til LVS. 

• Det årlige kontaktmøtet mellom Lier kommune og LVS, som vanligvis holdes om høsten, ble 

i år utsatt til januar. Ordfører, rådmann og plan- og bygningssjef i Lier kommune deltok. 

Følgende saker ble tatt opp/diskutert: 

• Kommuneplanen og Lierskogen Vel’s innspill 

• Trafikksikring 

o Sykkel-/gangvei mellom Asker og Lier 

o Begrensning av trafikk/hastighet mellom Lierskogen og Asker (Gamle 

Drammnsvei), f.eks. skilting med gjennomkjøring forbudt for tunge kjøretøy 

o Ovenstadveien – bratt, smal og mangler fortau 

o Uoversiktlig ved sving Miranda / Råstoff 

o Fortau Gamle Drammensveien under E18 

o Fartsdumper for krappe i Ovenstadveien 

o Status trafikktellinger 

• Behov for rydding på tomta til Portsenteret AS, Drammensveien 269 

• Natteravn – uroligheter Lierskogen vs Tranby 

• Vedlikehold av støyskjermer E18 

• Endre innkjøring til Samfunnshuset 
 

➢ Leieavtaler Samfunnshuset 

2018 har vært et godt år for utleie av Samfunnshuset. Faste leietagere har vært stabilt og tilfeldig 

utleie har hatt godt belegg.  

 

➢ Vedlikehold av Samfunnshuset 

Foruten nødvendig løpende vedlikehold er det i perioden gjennomført utendørs dugnad. Det er kjøpt 

nytt sceneteppe. Våre nye stoler har vi klaget på og har fått gjennomført utskiftning av disse. 

 

➢ Branninspeksjon  

Det er gjennomført obligatorisk branninspeksjon i perioden.  

 

➢ Vaktmestertjenesten 

Vaktmestertjenesten har fungert utmerket, også i denne perioden. 

 

➢ Web-sider 

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

oppdateres jevnlig av styret. 

 

Lierskogen, 2019-03-19 

 

http://www.lierskogen.no/

