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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.  

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. 7.700 kr. i perioden. Det til tross for 

kostnader/investeringer i vedlikehold og oppgradering på nærmere kr. 180.000.  

• Regnskapet for Velet viser et overskudd på kr. 52.919,-. Men dette er etter at det er ført tilbake 

tidligere utgiftsføring av bevilgning til "Vi setter farge på Lierskogen" med kr 29.575. Fjorårets 

resultat er derfor kr. 23.344.  

 

➢ Foreningens medlemmer 

Medlemstallet for 2017 teller nå 166 husstander (mot 157 i fjor) og 8 bedrifter (mot 13 i fjor). 

 

➢ Bevilgninger og gode tiltak for bygdas innbyggere 

• Lierskovens Dramathiiske Selskab er blitt tilgodesett med kr. 20.000 i 2017 som følge av 

søknad om økonomisk bistand. De har selv malt tak i sceneområdet 

• Det er kjøpt inn benker og bord til utplassering i nærområdet, til benyttelse for allmen ferdsel. 



• Velet har iverksatt og fulgt opp tiltak mot flom i Grobruelva ved Ovenstadfeltet. Møte med 

VIVA, Lier kommune og Lier Eiendomsselskap. Reportasje i Lierposten. 

• Bjørkelunden er klargjort for tilkjøring av jord/masser. 

 

➢ Asylmottak 

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

deleforbud i forbindelse med kommuneplanprosessen. Eiendommen ligger til salgs, men med 

merknad om at prospekt er under utarbeidelse. 

 

➢ Trafikksikkerhet og utvikling av trafikkbildet 

Det har vært et relativt aktivt år mht. trafikksikkerhet: 

• Vi følger spent med på fremdriften for Gang- og sykkelsti mot Asker. Denne saken er nå godkjent 

i Planutvalget i kommunen.  

• Vi har dialog med kommunen som igjen har dialog direkte med vegvesenet 

 

➢ Dialog med kommunen og arenaer styret har deltatt på 

• Den 6.november ble det avholdt vårt årlige møte med kommunens administrasjon. Ordfører 

og rådmann i Lier kommune deltok. Det ble tatt opp de samme punkter som vi har beskrevet i 

vårt innspill til kommuneplan 2018-2028: 

▪ Skolekapasitet 

▪ Boligbygging/Sivilforsvarstomta 

▪ Veisaker/Trafikksikkerhet - med mange underpunkter 

▪ Næringsareal og –utbygging 

▪ Grobruelva – flomsikring og Damtjern 

▪ Skianlegg (Leirdalen) 

▪ Støyskjerming E18 

 

• Det er avholdt møte med lokalpolitikere, med meningsutveksling om aktuelle lokale 

tema. 

• Allmøte om kommuneplan rullering 

• Deltatt på allmøte på Tranby om BAMAs etablering på Tranby 

• Befaring i forbindelse med flomproblemer i Grobruelva 

• Vi har gikk offisielt innspill til Kommuneplanen for 2018-2028, en plan som har vært på 

rullering i perioden. 

• Vi har deltatt i Planutvalgsmøte, i forbindelse med behandling og godkjenning av 

gang/sykkelsti til Asker. 

 

➢ Utfordringer med flom i Grobruelva 

Etter innspill fra beboere i Ovenstadfeltet har Styret tatt tak i utfordringene med at Grobruelva 

flommer over ved kraftig nedbør. Kommunen er varslet, og tiltak etterlyst. Plus omtale i Lierposten 

om samme tema. 

 

➢ Leieavtaler Samfunnshuset 

2017 har vært et godt år for utleie av Samfunnshuset. Faste leietagere har vært stabilt og tilfeldig 

utleie har hatt godt belegg.  

 

➢ Jubileum 

Det ble arrangert 40 års jubileum av Samfunnshuset i perioden. Det ble benyttet samme 

middagsmeny som fra åpningen av huset, samme sang, i tillegg til flott dansemusikk og gode 

historier. I forbindelse med jubileét publiserte historielaget informasjon om Husmorhuset og 

Samfunnshusets historie. 

 

➢ Vedlikehold av Samfunnshuset 

Foruten nødvendig løpende vedlikehold er det i perioden gjennomført dugnad med maling, oppussing 

og forbedringer. Av innkjøp er det foretatt en betydelig oppgradering av fellesarealene i kjeller, det er 



kjøpt 5 nye dører og motoriserte rullgardiner til Storesalen. Våre nye stoler har vi klaget på og er i 

dialog om utskiftning. 

 

➢ 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, 2018-03-20 

 

http://www.lierskogen.no/

