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Sak 2  Styrets beretning  

Denne beretningen gjelder for perioden 19. mars 2014-9. mars 2015. 

a. Styrets arbeid 

Styret har i meldingsåret bestått av: 
 

Rune H. Bjerke, leder 
Bente Kaarby, styremedlem/kasserer 
Trygve Dahl, styremedlem 
Anita Lid, varamedlem 
Øyvind Haug, varamedlem 

 
Revisor har vært Lars Erik Ebbestad, som ble pekt ut av styret etter fullmakt fra årsmøtet. Det ble ikke 

valgt valgkomité ved årsmøtet i 2014. Det er i perioden avholdt sju styremøter, der lederen også har 

hatt rollen som sekretær. 

Lommedalens Vel ble 10. april 2014 registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i 

Brønnøysund med foretaksnummer 913 497 961. 

b. Økonomi 

Vellet tok i bruk nytt regnskapssystem og medlemsregister i 2013, og vurderer det nye systemet til å 

fungere tilfredsstillende. 

Vellet har 216 betalende medlemmer per 1.1.2015, som er en netto økning på fem medlemmer fra 

2013. Kontingentvarsel for 2014 ble forsinket (sendt ut februar 2015) og innbetalingene synes derfor 

ikke på regnskapsoversikten for 2014. Styret vil innarbeide en rutine der kontingentvarsel for inne-

værende år sendes ut i løpet av første kvartal, slik at inntekten periodiseres på riktig regnskapsår. 

Det vises for øvrig til revidert regnskap for 2014. 

c. Aktuelle saker 

Styret har i hovedsak arbeidet med følgende saker i meldingsåret: 

i. Vann og avløp 

Styret ble våren 2014 kontaktet av Norsk Trykkavløp, som ønsket å ta en proaktiv rolle i 

utviklingen av nye vann- og avløpsløsninger nord i Lommedalen og som representerer en tekno-

logisk løsning som de mente ville være fordelaktig. Det ble gjennomført flere møter, også med 

Bærum kommune. Styret valgte til slutt å trekke seg fra samarbeidet pga. uenighet med Norsk 

Trykkavløp om prosessen videre og manglende tydelighet i kommunens krav. Styret er ikke kjent 

med at Norsk Trykkavløp opprettholder sitt initiativ etter dette. Bærum kommune tok et nytt 

initiativ overfor vellet høsten 2014. Styret informerer om dette i informasjonsmøtet etter 

årsmøtet 9. mars. 
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ii. Elveforum 

Høsten 2014 ble det blåst nytt liv i elveforum i Bærum, som har ligget nede en tid. Aktiviteten i 

nettverket har økt betraktelig med dette initiativet, og det er bl.a. satt ned elvegrupper med 

kontaktpersoner knyttet til de ulike vassdragene. Anita Lid er vellets representant i nettverket. 

iii. Ny arealplan for Bærum kommune 

Kommuneplanens arealdel ble lagt ut til høring høsten 2014. Planforslaget bygger på en 

arealstrategi der hovedtrekkene er senterutvikling og utbygging rundt kollektivknutepunkter 

samt avpassing av utbygging etter kapasitet på infrastruktur. Planforslaget berører i liten grad 

vårt velområde direkte. Lommedalens Vel leverte en høringsuttalelse som støttet de over-

ordnede føringene, og ellers berørte kollektivløsningene i vårt område (herunder videreføring av 

Kolsåsbanen), boliger på Grorud gård og ny grusbane i Lommedalen. 

iv. Samarbeid med Lauvsprett SA og kulturarrangement på Solhaug 

Styret ønsker å skape møteplasser for medlemmer og andre lommedølinger og samtidig profilere 

vellet, og har valgt å skape et konsept kalt Kølmila. Som første arrangement tok styret initiativ til 

en konsert med servering på Solhaug i november 2014. Til tross for aktiv markedsføring, var 

oppslutningen for liten til at arrangementet kunne gjennomføres. Det ble derfor utsatt til 

12. mars 2015, og styret håper på bedre oppslutning ved denne anledningen. 

v. Ny webside 

Styret har i 2014 utviklet ny hjemmeside for vellet på www.lommedalensvel.no. Medlemmene 

oppfordres til å besøke hjemmesiden og gjerne til å bidra med stoff. Styret ønsker også å kunne 

kommunisere på e-post med medlemmene, og oppfordrer alle til å formidle e-postadresser til 

styret. Vellets Facebook-gruppe er fortsatt hyppig i bruk av gruppens medlemmer. 

vi. Sykkelkampanjen ”Sykle med hue” 

Vellet deltok under sykkelkampanjen ved Bykrysset 24. august. Arrangør var Oslo og omland 

Friluftsråd og lokal medarrangør Bærum Natur- og friluftsråd. 

vii. Ny adkomst til Nedre Haug 

Styret har hatt noe kontakt med medlemmer og daglig leder i Bærum Ferdigplen i forbindelse 

med ny adkomst til Nedre Haug gård, men har ikke hatt kapasitet til å forfølge saken ytterligere. 

viii. Bærum Velforbund 

Lederen har deltatt på ulike møter i regi av Bærum Velforbund i perioden, bl.a. kontaktmøte med 

formannskapet i Bærum kommune og møte med varaordføreren i forbindelse med ny arealplan. 

I førstnevnte møte tok Lommedalens Vel opp spørsmålet om bedre kollektivløsninger (buss) i 

Lommedalen. 

http://www.lommedalensvel.no/
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d. Organisasjonstilhørighet 

Lommedalens Vel er medlem av 

Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening 
Bærum Natur- og friluftsråd 
Bærum Velforbund 

 
og er normalt representert ved de to sistnevnte foreningenes medlemsmøter og årsmøter. 
 
 

 
 
Gjeldende velgrenser for Lommedalens Vel 
 
 
 
Lommedalen, 3. februar 2015 
 
Styret 
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Sak 3  Regnskap med revisjonsberetning 

Det vises til framlagt regnskap med revisjonsberetning. 

Sak 4  Arbeidsprogram for 2015-2016 

Årsmøtet i 2014 ba styret om å komme tilbake til årsmøtet med et arbeidsprogram som tydeliggjorde 

satsingsområder. Styret vil under årsmøtet innlede til diskusjon om innretningen på vellets aktiviteter 

basert på følgende rammebetingelser: 

 Sterk økning i antall husstander i Lommedalen siden 90-tallet 

 Mye av økningen har skjedd i boligfelter organisert som huseierforeninger 

 Synkende medlemstall i vellet 

 Sviktende deltakelse ved årsmøter m.m. og oppslutning rundt tillitsverv 

Sak 5  Budsjett og kontingent 

a. Budsjett 

Det vises til framlagt budsjett for 2015. 

b. Kontingent 

Medlemskontingenten i Lommedalens Vel ble sist justert ved årsmøtet i 2005 og er i dag kr. 125 per 

husstand. Styret mener at vellets økonomi bør ha en mer robust inntektsside for at en skal kunne 

forsvare å satse på arrangementer m.v. som innebærer økte kostnader. Styrets eneste inntektskilde i 

dag er medlemskontingenten. Medlemmer tok til orde for å øke kontingenten under årsmøtet i 2014. 

Styret foreslår på dette grunnlaget at årsmøtet vedtar å øke kontingenten fra kr. 125 til kr. 150 per 

husstand f.o.m. 2015 (kreves inn høsten 2015). 

Sak 6  Valg 

Årsmøtet i 2014 valgte ikke valgkomité og årsmøtet i 2015 må derfor velge tillitsmenn uten innstilling 

fra en slik komité. Med henvisning til vedtektenes pkt. 4 refereres følgende situasjon: 

Verv Navn Status  

Leder Rune H. Bjerke Ikke på valg 

Styremedlem Bente Kaarby På valg 

Styremedlem Trygve Dahl Ikke på valg 

Styremedlem (ikke valgt i 2014)  

Styremedlem (ikke valgt i 2014)  

Varamann Anita Lid På valg 

Varamann Øyvind Haug På valg 

(forts.) 
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Revisor Lars Erik Ebbestad På valg 

Revisor (ikke valgt i 2014) 

Valgkomité (tre personer, ikke valgt i 2014) 

Alle styremedlemmer og varamenn velges for en periode på to år. Revisorer og valgkomité velges for 

ett år av gangen. 

Varamennene ble gjenvalgt i 2013 og er også oppført som gjenvalgt i årsmøteprotokollen for 2014. 

Dette skulle imidlertid tilsi at de ikke var på valg i 2014 og således er på valg i år. 


