ÅRSMELDING FOR LIERSKOGEN VEL OG SAMFUNNSLAG 2019
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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. 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
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. 98.600 kroner i perioden.
• Regnskapet for Velet viser et overskudd på ca. kr 8.800.
➢ Foreningens medlemmer
Medlemstallet for 2019 teller nå 145 husstander (mot 162 i fjor) og 8 bedrifter (mot 7 i fjor).

➢ LVSL har hatt et godt samarbeid med Lier kommune i 2019. Det har vært arbeid
omkring følgende:
•

•

Uttalelse i forbindelse med arealdelen i ny kommuneplan. Kommunestyret vedtok ny
kommuneplan med følgene tillegg: «Det tas initiativ til å utarbeide kommunedelplan for
veisystemet i E-18 korridoren fra Drengsrud i Asker til Tranby-krysset der en tar med
arealbruken i tilliggende områder så langt det er nødvendig for å få et helhetlig grep.
Kommunedelplanarbeidet gjøres i tett samarbeid med Asker kommune, vegvesenet i nye Viken og
Lierskogen Vel. Næringsområdet 1 Kjenner Øst inngår i kommunedelplanen.»
Utover dette, har LVSL jobbet med, og diskutert følgende saker med Lier kommune:

1. Sentrumsområdet på Lierskogen:
a. Ønske om bedre trafikksikkerhet Lierskogen sentrum
b. Behov for rundkjøring ved Kiwi
c. Flytting av bussholdeplass ved Circle K (C), til tidligere regulert plassering
d. Manglende gang- og sykkelvei langs FV16 til Asker
e. Manglende gang- og sykkelvei langs Rypeveien
f. Behov for vei for å knytte Skysshagan sammen med Solvangfeltet
2. Trafikkavvikling ved Heiatoppen (Heiakrysset):
a. Trafikkfarlig bussholdeplass ved Heiatoppen (FV16) retning Drammen
b. Trafikkfarlig vei over Regnbuebrua og Heiakrysset for øvrig
3. 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. Redusert fartsgrense til 50 km/t

➢

Tiltak for rekruttering av flere medlemmer
Med bakgrunn i Øyvind Hagen Ekebergs sitt forslag om øremerkede midler for tiltak til
rekruttering av nye medlemmer, ble flere forslag diskutert. I første omgang har LVSL
iverksatt følgende tiltak:
• Etablere reklameskilt i Heiahallen
• Sørge for reklame i 17. mai-program
• Fortsette å benytte Facebook
• Kontakte lokale Vel og veigrupper på Lierskogen
• Lage egen «innsalgsfolder» som postlegges

➢

Skiløype gjennom Sagvoldmarka
LVSL jobber for å få gjenåpnet skiløypa gjennom Sagvoldmarka.

➢

LVSL har mottatt to søknader om økonomisk støtte til veldedige formål i 2019
•
•

Regnbuen Barnehage tildeles kr 20.000, øremerket til vedlikehold
Lierskogen Dramatiske Selskab tildeles kr 10.000.

➢

Bjørkelunden (ved Samfunnshuset)
LVSL har jobbet for å få egnede masser for å planere området. Norbark har bidratt til å
gjøre dette mulig. LVSL har også hatt dugnad i området for å holde buskas nede.

➢

Etablering av kunstgressfotballbane
Lierskogen er heldig som har fått muligheten til egen kunstgressbane.

➢

Oppgradering/oppussing i lokalene som leies av barnehagen i underetasjen i
Samfunnshuset
•
•
•
•
•

LVSL har hatt god dialog med daglig leder og styret i Regnbuen Barnehage omkring
oppgradering og oppussing av barnehagens arealer. Det er kommet til enighet omkring fordeling
av kostnader og fordeling av oppgaver.
Lierskogen Dramatiske Selskab har bidratt med arbeid med oppgraderinger av sceneområde.
Nytt musikkanlegg er kjøpt inn, samt tilhørende låsbart skap.
LVSL har anskaffet nye stoler og bord til Samfunnshuset.
Av nye prosjekter vurdere LVSL en oppgradering av kjøkkenet. I tillegg skal taket på
Samfunnshuset befares for å vurdere om taket trenger vedlikehold.

➢ Leieavtaler Samfunnshuset
2019 har vært et meget godt år for utleie av Samfunnshuset. Faste leietagere har vært stabilt og
tilfeldig utleie har hatt godt belegg.
➢ Vedlikehold av Samfunnshuset
Det er gjennomført nødvendig løpende vedlikehold i perioden, samt gjennomført utendørs dugnad.
➢ 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, 23.februar 2020

