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Årsberetning Øvre Hallenskog Vel  28 september, 2021 

Øvre Hallenskog Vel 

Årsberetning for 2020 
 

1 Styret 
1.1 Valg og sammensetning av styret i velet 
Til generalforsamlingen 22 september, 2020 var det i tillegg til ett styremedlem som tok gjenvalg 
identifisert tre nye kandidater til styret i velet. Disse ble valgt ved aklamasjon. I tillegg ble ytterligere 
ett styremedlem vervet i etterkant av generalforsamlingen. På konstituerende styremøte ble verv og 
roller fordelt og styret har siden slutten av 2020 frem til dags dato bestått av følgende medlemmer i 
følgende roller: 

Navn funksjonstid Område Rolle 
Anne C. Johansen 1 år / ikke på valg Plankedalsveien Sosialtinitiativ/høydebassengkontakt 
Björn Hellman 4 år / på valg Solfjellveien Økonomiansvarlig/kasserer 
Erik Fjelldal 1 år / ikke på valg Trollkleiva Lekeplass/kommunikasjonsansvarlig 
Erik W. Gundersen 1 år / ikke på valg Solfjellveien Veilagskontakt 
Ivar Håberg 1 år / ikke på valg Solfjellveien Styreleder 

 

I tillegg har styret fått hjelp av Bjørn Olav Olsen i oppfølgingen av kommunens planlagte/pågående 
oppgradering av Plankedalsveien, samt av Jan Syrstad i oppfølgingen av høydebassengsaken. 

 

1.2 Aktiviteter i styret 
I perioden desember 2020 til September 2021 har det vært avholdt fem styremøter, to dugnader på 
lekeplassen, deltakelse på kommunerepresentanters befaring av Plankedalsveien samt en befaring i 
forbindelse med kommunens foreslåtte reguleringsendring fra boligformål til LNF. 

Aktiviteten i velet har vært preget av COVID-19 situasjonen. Styremøter har inntil nylig vært avholdt 
digitalt, og sosiale initiativ har vært redusert til ett absolutt minimum. 

Fokus for styrets arbeid i året som har gått har vært: 

 Tiltak for å legge til rette for helårsbruk av lekeplassen 
 Oppdatering av informasjonen på vår nettside http://hallenskog.no 
 Oppgradering av Plankedalsveien, og samarbeid mellom veilagene 

I tillegg har vi brukt endel tid på å diskutere hvordan styret i velet skal forholde seg til pågående 
nabotvister og kommunale tiltak og reguleringsplaner hvor vi ikke opplever at det er konsensus blant 
velets medlemmer. 

 

1.3 Styrets rolle i forhold til nabotvister 
I løpet av året har det styret ved forskjellige anledninger blitt kontaktet og bedt om å uttale seg i 
saker som gjelder sikkerheten i området vårt, i pågående nabotvister, og ifm kommunale 
reguleringsplaner. Generelt sett ønsker vi at velet skal ha en nøytral rolle i lokalsamfunnet, og styret 
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ønsker å engasjere seg i saker som angår sikkerheten og velferden til alle i området vårt. Vi tror 
imidlertid at velets og styrets integritet er best ivaretatt om vi unnlater å velge side i saker hvor det 
er interessekonflikter mellom medlemmer i velet. Styret skal ikke brukes som en ankeinstans i slike 
tilfeller og vi velger derfor å opptre varsomt i saker hvor vi opplever at det er konflikt. 

 

2 Årets hovedaktiviteter 
2.1 Lekeplassen 
Dugnad er avholdt på lekeplassen i 2021. Diverse oppgraderinger og rydding ble utført. I tillegg skal 
styret skaffe nye holdbare basketball-bakplater, samt tre stativer til en liten frisbee-golfbane, med 
mulighet for utvidelse.  

Vinteren 2020/21 var planen å legge skøyte-is på banen, som tidligere. Dette viste seg å bli 
vanskeligere enn antatt. Med perfekte forhold etter glitrende innsats fra både ildsjeler og 
værgudene, måtte vi dessverre innse at vi ikke fikk vann, eller tillatelse til å koble oss på vannet selv. 
Høsten 2021 har dette arbeidet allerede startet, og vi håper at vi vil finne en løsning denne sesongen. 

Nye oppgraderinger er planlagt for vår/sommer 2022. 

 

2.2 Oppdatering av nettsiden 
Det arbeides med oppdatering av nettsiden vår, Hallenskog.no. Det er ønskelig å bruke denne som 
hovedkilde for informasjon i velet, slik som informasjon rundt arbeidene i Plankedalsveien og alt 
annet relevant.  

 

2.3 Oppgradering av Plankedalsveien 
Styret tok initiativ til dialog med kommunen og har vært til stede ifm. kommunens befaring av 
Plankedalsveien før sommeren ifm. planlagt utbedring/asfaltering av veien.  I forlengelsen av dette 
har styret koordinert informasjon til ØHV’s beboere via Facebook og hjemmeside (i tillegg til 
kommunen/entreprenørens egen informasjon.Styret vil videre være et kontaktpunkt for kommunen 
ifm. det videre oppgraderingsarbeidet. Dette er ikke som et alternativ til kommunens kontakt med 
grunneiere, men som et supplement slik at vi kan  tilrettelegge best mulig informasjonsflyt til 
beboere i Øvre Hallenskog.  

I tillegg vil styret fremme forslag/etterlyse tiltak hvor det er naturlig samt komme med innspill til det 
pågående og planlagte arbeidet for å ivareta den helhetlige interessen til beboere i Øvre Hallenskog i 
tillegg til koordinering mot de private veilagene. 

 

2.4 Status i Høydebasseng-saken 
Ragnar Fuglum i Asker kommune informerte via mail den 21.9. at det ikke er noen konkrete planer 
for et høydebasseng på nåværende tidspunkt («for prematurt å si noe om») og at temaplan for vann 
og vannmiljø legges ut til høring i utvalg for samfunnstjenester torsdag 30.9. 
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3 Velets økonomi 
Hele regnskapsåret fra 1.april 2020 til 31. mars 2021 preges selvfølgelig av de COVID-begrensninger 
som har påvirket ØHV forøvrig.  Vi fikk ikke gjennomført juletrefest eller lignende sosiale aktiviteter, 
ikke heller engang gjennomført generalforsamling til vanlig tid. Dog har vi i regnskapsperioden 
sammen med veilagene i Hallenåsen og Trollkleiva bidratt til å finansiere en forstudie av 
høydebasseng, noe som er viktig av mange årsaker i tillegg til dugnader og lignende 
lavkostnadsaktiviter.  

Vi har per 31. mars 66.666.- på konto og 2130 k r i kontanter 

For 2020/21 er det 42 betalende husholdninger som er medlemmer.  

 


