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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 som i hovedsak er blitt gjennomført virtuelt.
Året 2020 ble “et annerledes år” med Covid-19 pandemien. For LVSL betød dette i all hovedsak reduksjon
av 45,7% av tilfeldige leieinntekter. Dette tapet er korona-tilskudd kompensert etter gjeldende regler.
LVSL fikk innvilget tilskudd på kr 150.000,- til investeringer i Lierskogen Samfunnshus. Tilskuddet er
øremerket utskifting av vinduer i hovedhuset og oppussing av juniorklubben. Dette arbeidet er tilnærmet
ferdig..
LVSL er svært glade for en støtte og tilskudd som kommune og regjering har bidratt med for Samfunnshuset.
Bistanden er uvurderlig og har bidratt med å holde hjulene i gang og fornyelse av infrastruktur.
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).
Etter forrige årsmøte konstituerte styret seg med følgende arbeidsoppgaver pr. person:
Navn
Rolle
Arbeidsoppgaver
Lars Wiggo Stabæk
Leder
Trafikk/ Kommune
Gunnar Tveten
Kasserer
Økonomi og regnskap
Magne Nordheim
Sekretær
Kontaktpunkt Samfunnshuset
Marianne Larsen
Styremedlem
Nærmiljø
Marius Foss-Opsahl
Styremedlem
Prosjekter
Helle Moe Johnsen
Styremedlem
Nærmiljø
Tore Mejlænder-Larsen
Varamedlem 1
Christine Hægstad
Varamedlem 2
LVSL har i 2020 i stor grad arbeidet gjennom virtuelle møter.

Foreningens økonomi
Foreningens økonomi er god fordelt på
Samfunnshusets regnskap gikk med overskudd på ca. kr. 57.200,- i perioden.
●
o
Regnskapet viser en reduksjon på kr. 116.305,- av tilfeldige leieinntekter sammenlignet med 2019.
o
Denne reduksjonen ble kompensert med kr. 100.800.- i Covid-19 tilskuddRegnskapet for Lierskogen Velet viser et overskudd på ca. kr 19.557,●
Medlemsmasse og tiltak for rekruttering av flere medlemmer til Lierskogen Vel
Medlemstallet for 2020 teller nå 169 husstander (mot 162 i fjor) og 11 bedrifter (mot 8 i fjor).
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 og Lierskogen.no
●
Kontakte lokale Vel og veigrupper på Lierskogen (utsatt pga. korona)
●
LVSL jobber og har jobbet for å få gjenåpnet skiløypa gjennom Sagvoldmarka, et svært etterlengtet
utgangspunkt for fine skiturer i Kjekstadmarka, i en tid hvor de to andre utgangspunktene ved Gjellebekk og
Kjenner/ Vismutveien, har vært overfylt i vinter.
LVSL har hatt et godt samarbeid med Lier kommune i 2020. LVSL jobbet med, og diskutert følgende
saker med Lier kommune:
1.
Igangsettelse av kommunedelplan (trafikksikkerhet og trafikkavvikling) for Lierskogen
2.
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
3.
Trafikkavvikling ved Heiatoppen (Heiakrysset):
a.
Trafikkfarlig bussholdeplass ved Heiatoppen (FV16) retning Drammen
b.
Trafikkfarlig vei over Regnbuebrua og Heiakrysset for øvrig
4.
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.
Trafikktelling langs gamle Drammensvei mot Asker grense.
e.
Ønske om redusert fartsgrense til 50 km/t
LVSL har mottatt to søknader om økonomisk støtte til veldedige formål i 2020
Regnbuen Barnehage har fått oppdatert fellesrom i kjeller
●
Juniorklubben har fått oppdatert sine lokaler i kjeller
●

Leieavtaler Samfunnshuset

2020 har vært et vanskelig år for utleie. Spesielt tilfeldig utleie har stoppet helt opp som følge av
myndighetenes nødvendige regelverk rundt covid-19 pandemien. Kommunen har her stilt opp med delvis
kompensasjon for tapte inntekter. Faste leietakere, dvs. Regnbuen Barnehage har gått som normalt.
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. I 2020 gikk dette som normalt frem til medio mars, deretter har lokalene vært stengt for
slik utleie, bortsett fra en kort periode i sommer.
Lierskogen Samfunnshus – vurdering av drift i perioden
Vaktmestertjenesten har fungert utmerket, også i denne perioden.
●
LVSL har i perioden hatt god dialog med daglig leder og styret i Regnbuen Barnehage omkring
●
oppgradering og oppussing av barnehagens arealer.
Som nevnt innledningsvis har LVSL fått innvilget tilskudd på kr 150.000,- til investeringer
●
øremerket utskifting av vinduer i hovedhuset og oppussing av juniorklubben. Dette arbeidet er godt i gang.
Det er gjennomført nødvendig løpende vedlikehold i perioden, samt gjennomført utendørs dugnad.
●
Det er gjennomført obligatorisk branninspeksjon i perioden.
●
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.
●
Oppgradering av kjøkkenet
●
Gjestetoaletter i kjeller
●
Sikringsskap og elektrisk anlegg generelt
●
Tak
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
●
o
Hjemmesidene for www.lierskogen.no inneholder informasjon om foreningens aktiviteter. Sidene
oppdateres jevnlig av styret.
o
Facebook side for “Lierskogen Vel og Samfunnslag”

Med hilsen Styret
Lierskogen, 15. juni 2021

