
 

 

Øvre Hallenskog Vel 
Årsberetning for 2017 

 

Styret 

 

På generalforsamling 20.04.2017 ble følgende styre valgt: 

 

Navn  Funksjonstid Område Funksjon 

Even Augdal  1 år Nedre Plankedalen Styremedlem 

Ingvild Ryggen 
Carstens  

Ikke på 
valg 

2 år Trollkleiva Styremedlem 

Ketil Glimsjø  Ikke på 
valg 

2 år Hallenåsen 
Tereasse 

Styremedlem 

Pawel Matras Ikke på 
valg 

2 år Solfjellveien Styremedlem  

Bjørn Hellmann  2 år Solfjellveien Styremedlem 

Alf Håvard Hokholt Ikke på 
valg 

2 år Nores Vei 2. vara 

Oddrun Christin 
Myklebust 

 1 år Trollkleiva 1. vara 

 

Generalforsamlingen overlot til det nyvalgte styret å fordele kassererrollen. På konstituerende 

styremøte 23.05.2017 ble Bjørn Hellmann valgt til kasserer. 

 

Det har i perioden vært avholdt fire styremøter, en befaring og to dugnader. 

 

På styremøtene har følgende saker stått sentralt: 

 

● Søknad om midler til oppgradering av lekeplassen. 

● Stenging av Underlandsveien og Mølleveien. Oppfølging mot Asker kommune. 

● Status vedlikehold av Plankedalsveien og Blåbergveien inkludert brøyting/strøing – 

kommunikasjon med VIVA. 

● Sikkerhetsvei fra Kleiver 

● Sosiale aktiviteter 

● Digitalisering av medlemslister 

 

Lekeplassen 

I løpet av året er det avholdt en befaring og to dugnader.  

 

Den første dugnaden ble avholdt 17. juni med påfølgende grilling. Fokus på denne dugnaden var å 

fortsette oppryddingsarbeidet for naturstien samt bygge ferdig lekestativet.  

 

Trær og kratt ble ryddet unna for å åpne opp området nede ved bekken slik at det nå blir mulig å 



 

 

tilrettelegge området for å sette opp benker, bord og lage bålplass. Kvister og greiner ble ryddet ut av 

bekken for å sørge for bedre vannføring og mindre flomdannelse. Alt av kvister og grener ble samlet i 

to store hauger, som vil bli brent på senere dugnader. 

 

Oppmøtet var meget skuffende. Foruten styret stilte kun et par beboere fra vellet. Noen beboere 

meldte at de ville fortsette arbeidet helgen etter. Dette ble til en viss grad gjort.  

 

Den andre dugnaden ble avholdt 18. november. Styret kjørte dugnaden selv og en av de to haugene 

med grener og kvist ble brent ned. Den andre blir tatt ila våren 2018 ettersom det hadde regnet noe i 

dagene før og det var litt for fuktig. Denne dagen ble det også gjort en befaring ved bommen som står 

på tomta til Lekeplassen sammen med Espen Sommervoll. Det anbefales å lages en passasje på siden 

av bommen slik at man lett kan passere til fots/på sykkel/med barnevogn etc. når bommen er nede.  

 

Styret har lagt ned et omfattende arbeid for å få Lekeplassen godkjent som nærmiljøanlegg (i 2016). 

Godkjenningen er gyldig i 2 år fram til oktober 2018 og innebærer at vellet kan søke om spillemidler til 

sandvolleyballbane og Tuftepark.  

 

I forbindelse med ønsket om opparbeidelse av sandvolleybane søkte styret om midler fra 

Sparebankstiftelsen DNB. Dessverre nådde vi ikke frem med den søknaden. Det er mulig å søke på nytt 

hos Sparebankstiftelsen DNB og andre stiftelser i fremtiden. Det har også vært jobbet med å søke 

kommunen om spillemidler, men kravet om egenkapital gjør at terskelen for å søke er for høy for vellet.  

Det anbefales å starte arbeidet med søknader tidlig, og legge en ny strategi for å hente inn kapital til 

videre arbeid med lekeplassen.  

 

Plankedalsveien og Blåbergveien 

Dette er offentlige veier som driftes Røyken kommune. Brøyting og strøing utføres gjennom VIVA. Det 

har kommet inn noen klager på til dels dårlig brøyting og mangelfull strøing i vintersesongen. Disse 

klagene er oversendt til VIVA fortløpende. Bjørn Olsen har påtatt seg å være talsperson overfor VIVA 

på vegne av vellet. Styret anser at dialogen med VIVA er god.  

 

Veiarbeid Underlandsveien 

Styret har vært i dialog med Asker kommune angående det pågående veiarbeidet i Underlandsveien 

og videreformidlet informasjon fra Asker kommune til innbyggerne i vellet via hallenskog.no og 

Facebook-sidene.  

 

Styret har vært i møte med Asker kommune der bekymringer fra innbyggerne ble videreformidlet. Vi 

opplever at kommunikasjonen fra kommunen har bedret seg etter lite og sen informasjon i starten av 

prosjektet. 

 

Sikkerhetsvei fra Kleiver 

Styret er informert om at arbeidet med sikkerhetsvei fra Kleiver foreløpig er lagt på is. Det er ikke 

bevilget midler til prosjektet i kommunens budsjett for 2018. 

 

Juletrefest på Blåfjellhytta 

Lørdag 6. januar ble det avholdt 2 juletrefester på Blåfjellhytta. Disse ble avholdt i samarbeid med 

Nedre Hallenskog Vel som tradisjonen tilsier. Den første festen, for den yngre garde startet kl. 14:00. 

Her kom nissen på besøk og det ble delt ut godteposer til barna. Det ble også avholdt loddsalg med 

mange flotte premier. Tusen takk til de som donerte gaver!  



 

 

 

Kl. 20:00 åpnet dørene for voksenfesten. Som seg hør og bør varte denne til det nesten ble lyst med 

god stemning blant de fremmøtte. Det ble servert suppe utpå kvelden for litt fast føde innimellom alt 

flytende. 

 

Styret ønsker å rette en stor TAKK til arrangementskomitéen! 

 

Digitalisering 

Styret har gjort et stort arbeid med å få oppdatert medlemslistene med e-postadresser slik at 

årsberetningene og innkalling til dugnader og generalforsamlinger kan sendes på mail i fremtiden. I 

tillegg har styret fått på plass Vipps, slik at betaling av medlemskontingent og betaling på Juletrefest 

og andre sosiale arrangementer kan foregå via Vipps.  


