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Styret har avholdt 4 styremøter i tillegg til hyppig løpende saksbehandling på e-mail og befaringer. De
viktigste sakene er beskrevet nedenfor.
1. Vedlikehold av ballbingen - søknad om midler Asker Velforbund
På vegne av NHV har Elisabeth Martini søkt Asker Velforbund om midler til vedlikehold av
lekeplassen og ballbingen. Vellet fikk dessverre ikke midler til dette ei heller i år. I tillegg er vellets
forpliktelser overfor kommunen avsluttet og vellet eier heretter ballbingen uten bindinger eller
forpliktelser.
2. Etterarbeider etter graving
Det ble brukt ressurser på å få ferdigstilt etterarbeidene fra fjorårets graving langs gangveien.
Entreprenør la på ny jord, og vellet sørget for planering, harving og såing. Dette ansees nå som
ferdigstilt.
3. Graving i Grønsundveien
Kommunen har gravd ned nye vann og avløpskabler i Grønsundveien. Det var en vesentlig ulempe for
beboere i anleggsperioden, men vi ser at entreprenør har vært hensynsfull i sitt arbeid for å unngå for
store problemer. Den som var dumt var at trekanten akkurat var ferdig planert og sådd før dette nå ble
rasert av maskiner. Vellet har fått forsikringer om at entreprenør vil å rette opp dette til våren. Styret
følger opp saken.
4. Trafikkmerking og fartsdumper i Grønsundveien
Styret er snart i havn med en kartlegging av trafikkpunkter i vellet, da hovedsakelig Grønsundveien,
hvor skolebarn og biltrafikk møtes uten særlig god merking. I tillegg kjøres det altfor fort langs veiene
i vellet. I sum gjør det hverdagen utfordrende for både barn og bilister. Styret arbeider med et dokument
hvor det pekes på svakheter og mangler ved dagens situasjon, hvor vi også vil bidra med forslag til
forbedringer og løsninger til kommunen. I grove trekk kan vi si at vi vil peke på følgende:
 Nymerking av eksisterende fartsdumper
 Nye fartsdumper?
 Fotgjengerfelt med merking i tre kryss langs Grønsundveien spesielt berørt av barn på vei til
skole og barnehage. (Grøsnundveien/Grønsundåsen, Grønsundveien/John Østensens vei, og
Grønsundveien/Nesbruveien.
 Flytting av fartsgrenseskilt, og eventuelt sette opp flere skilt, helst sammen med barn leker-skilt.
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5. Kontingenten
Denne står uforandret også i år og forblir på kr 600 per husstand. Men fra neste år vil vi pålegge
purregebyr da dette er veldig arbeidskrevende for styret å følge opp. Betal regningen i tide så slipper
dere purregebyr. Vellet fakturerer etterskuddsvis per år. I år mottok dere faktura for 2014 først rundt
nyttår. Dette pga innføring av nytt system. Faktura for 2015 vil dere motta tidlig på høsten i 2015.
6. Dugnad
De siste årene har vellet og båtforeningen avholdt separate dugnader. Styret er av den oppfatning at
dette bør vi fortsette med. Styret er godt fornøyd med dugnaden 28. april hvor ca. 45 personer deltok –
takk til dere som stilte! Hovedvekten av arbeidene som ble gjort på dugnaden var:

a. Rydding og raking av lekeplassen
b. Rydding av mindre busker, kratt og underskog
i. i skråning mot båtbrygge (flott innsats og bra resultat)
ii. i skråning mot lekeplass og båtopplagsplass( i mindre omfang, da dette var
grundig gjort i 2013)
iii. i skråningen ved lille Hawaii
c. I tillegg ble det beskåret trær i barneparken
d. Rydding av busker og kratt på trekanten i Grønsundveien
7. Containere til vårrydding
I henhold til tidligere vedtak på generalforsamling ble det i år satt ut containere til vårrydding.
Da Franzefoss ville ha problemer med å levere 18m3-container, fikk vellet 15% rabatt når vi
valgte mindre containere (15m3). Vi bestilte én ekstra, i alt 6 stk. I år ble det satt ut fire
containere til privat bruk tre dager før fellesdugnaden, dette ble godt mottatt av vellets
beboere. Hensikten med å sette disse ut tidlig er å trekke flere beboere til vår fellesdugnad. To
containere ble satt ut selve dugnadsdagen. Medlemmene fulgte styrets oppfordring om ikke å
legge annet enn grønt avfall i containerne. Ordningen fungerer bra og styret vil gjenta dette til
neste år, dog kan det være hensiktsmessig å kjøre ut to containere dugnadsdagen.
8. Kommunikasjon med vellets medlemmer og nytt faktureringssystem
Styret innførte et nytt verktøy for utsending av informasjon til medlemmene i fjor. Dette har fungert bra.
Vellet sørger for at de som ikke har e-post tilgang får innkalling til generalforsamling og faktura for vel
kontingenten per post. Men vi oppfordrer alle som kan motta elektronisk å oppdatere vellet med riktig
e-post adresse. Vellet har også anskaffet en rimelig digital fakturaløsning. Fra neste år vil alle kun motta
elektronisk faktura så sant man ikke har gitt beskjed om annet.
-

-

-

Hjemmesiden – www.neshageby.com - her legges all informasjon som sendes ut med fellesmail, samt
tidligere utsendelser, generalforsamlings referater, vedtekter og kontaktinformasjon til sittende styre.
Velpost og fellesmail – sendes ut ved informasjonsbehov
Gåliste – De som ikke har e-post kan få velpost levert på døren/pr post. Vi oppfordrer alle som har tilgang
til e-post melder i fra slik at vi sparer styret for ekstra jobb med posten. Da sparer vi portopenger og
ressurser.
Velgrenser – grensene er gjennomgått i løpet av 2013. På hjemmesidene finner dere kommunes offisielle
kart med velgrenser for Nes Hageby an
Oppdatert e-postregister. I 2013 har vi jobbet med å oppdatere e-postregistrene våre. Dette er en
evigvarende prosess, da vi har fraflytting og innflytting, folk bytter jobb og internettleverandør. Vennligst
meld i fra på nhv@neshageby.com slik at du får den informasjonen vellet sender ut.
Medlemsregister- Her ble det ryddet litt for godt, slik at noen assosierte medlemmer falt ut. Vi har gått
gjennom lista på nytt, og fått inn de vi er helt sikre på. Arbeidet vil fortsette i 2014. Faktura blir sendt ut
elektronisk per e-post også i 2015.

9. Kyststi
Styret har jobbet for en løsning for å få kommunen til brøyte gangveien og har en avtale på plass. Men
kommunen har ikke fulgt opp sine forpliktelser, så derfor må styret følge opp denne saken til neste år
og håpe at vi får til en løsning fra neste vinter.
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10. Trepleie og vedlikehold
Styret besluttet i fjor å avsette årlig faste midler i budsjettet til trepleie og vedlikehold slik at vellet kan
vedlikeholde litt om gangen i stedet for at det påløper store kostander fordi man ikke har gjort noe på
lenge. Da det var litt mer å gjøre for styret enn vanlig pga gravearbeider etc i 2014, utsatte styret dette
arbeidet til våren 2015. Derfor vil det i inneværende år være «dobbelt budsjett» på denne posten siden
vi overfører dette budsjettet fra i fjor. Vi refererer for øvrig til vellets «retningslinjer for trepleie» som
ligger på vellets hjemmeside.
Det ble i 2014 innvilget følgende søknader med privat finansiering:
 Ivar Bull – oppstamming av trær i skråningen mot båthavna
11. E-18 og Kommunedelplan
Styret har vært engasjert og delaktig i arbeidet med Kommunedelplanen for ny E18 de siste årene og
har vært pådriver i valg av tunnel alternativer og til planlegging av Slependen krysset og Nesbru
området. Vi har fått igjennom mange endringer og tror dette blir en bedre løsning enn tidligere
planlagt. Dette er et høringsorgan for vellene for strekningen Holmen – Slependen hvor våre interesser
blir fremsatt til ulike organ og instanser. Det er et omfattende arbeid som er nedlagt og dokumentene
ifm siste saken finner dere på kommunens hjemmeside:
http://www.asker.kommune.no/Samfunnsutvikling/E18/Aktuelt-E18/Horing---Kommunedelplan-E18Slependen/

12. Engasjer deg i lokalmiljøet.
Nåværende styre oppfordrer dere herved til å engasjere dere – det er et givende arbeid og en god måte
å bli kjent med andre i området på. Vellet vårt forvalter verdifulle fellesområder, og i tillegg skjer det
mye med kommunedelplanen om ny E18 – vi trenger engasjerte beboere som representerer oss. Ta
kontakt med styret/valgkomiteen dersom du kan tenke deg å delta i styrearbeid eller i annet frivillig
arbeid. Styret oppfordrer til frivillige å etablere komiteer for ulike aktiviteter i vellet. Dette er utenom
styrearbeid, og er med på å skape trivsel i nærmiljøet. Har dere innspill til slike aktiviteter er det bare å
si fra. Tidligere har vi hatt St.Hansfeiring,,aktiviteter ifm ballbingen samt andre aktiviteter for barna.
Hva med sandvolleyballturnering, fotballturnering, gatefest el.?

Nesbru 8 mars 2015
Nes Hageby Vel
Silje N. Arnesen
Styreleder
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