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KONGLUNGENS VEL   
 
Årsberetning for 2016 
 
Styrets sammensetning: 
Martha Takvam  Leder 
Andreas Litland   Nestleder 
Fredrik von Krogh  Styremedlem    
Jon Rustand    Styremedlem 
Elise Narum Amland  Styremedlem/kasserer 
 
Revisor: 
Kari-Mette Nygjerde    
 
Valgkomite: 
Ian D. Campbell 
Lilo Helleland 
Thor E. Thoeneie 
 
Informasjonskontakt: 
Åse Eimhjellen/Jon Rustand 

 
Det er avholdt 4 styremøter og 1 medlemsmøte i perioden. Festkomiteen for årets 
Konglungenfest har hatt 1 møte. Styret ønsker å fokusere på følgende saker i 2016: 
 
1.1 Økonomi 
Inntektene i 2016 har vært høyere enn budsjettert grunnet ekstraordinære inntekter på 
kroner 5.000 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for dugnadsarbeid med kutting av 
planten «takrør» i strandsonen ved Merraneset, samt gevinst fra Asker Velrusken på kroner 
4.600 for innsendt bildereportasje fra dugnaden i mai.  
 
Inntektene fra årskontingenten i Konglungens Vel var på kroner 43.900 opp fra 39.150 i 
2015. Det var en reduksjon av antall betalende medlemmer fra 87 i 2015 til 79 i 2016, men 
pga. økt kontingent (fra kroner 450 til 550) økte denne inntekten. Årets tilskudd til brøyting 
av veilveiene fra Asker kommune var på kroner 16.464 ned fra ca. kroner 17.860 i 2015.  
 
Tilskudd til vårdugnad fra Asker kommune (Velrusken) var på kroner 1.655 for dekning av 
reelle kostnader, ned fra kroner 1.845 2015. Enkelte av styrets medlemmer deltok på 
Strandrydderdagen arrangert av Asker kommune i mai 2016, og Konglungens Vel fikk kroner 
2.000 i inntekt for dette arbeidet.  
 
Det ble et overskudd fra årets Konglungenfest på ca. kroner 3.560 og vi har solgt boken om 
Konglungens historie utover budsjett med en inntekt på ca. kroner 2.300. 
 
Årets kostnader er i all hovedsak knyttet til faste avtaler med Martin Rønning AS for brøyting, 
strøing og feiing av velveier på tilsammen ca. kroner 48.400, ned fra ca. kroner 62.800 i 
2015. Reduksjonen på ca. 14.400 er i hovedsak knyttet til redusert behov for strøing og 
fylling av sand i de 7 strøkassene, delvis motvirket av betaling av mva for Martin Rønning 
sitt arbeid fra og med høsten 2016.   
 
Medlemskontingenter i Asker Velforbund, Vellenes Fellesorganisasjon og Asker og Bærum 
Trafikksikkerhetsforening var til sammen på kroner 1.580.  
 
Årets overskudd ble på kroner 19.596,-. 
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1.2 Dugnader 
Vårens dugnad ble avholdt mandag 30. mai og det var godt fremmøte både av store og små 
aksjonister i strålende solskinn! Dugnaden ble avsluttet med en hyggelig samling med 
grilling av pølser på Balløkka/Kuodden. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har henvendt seg til Konglungens Vel og forespurt om 
dugnad for å kutte planten «takrør» langs strandsonen på Merraneset. Dette vil, slik vi tolker 
Fylkesmannen, bli en årlig aktivitet som kan tas inn i vellets dugnadsarbeid. Årets inntekt 
var på kroner 5.000, minus utgift til verktøy, brensel etc. på kroner 1.000. 
 
1.3 Konglungenfest  
Det ble arrangert en vellykket Konglungenfest med utlodning på balløkka en solfylt 26. 
august. Det var godt loddsalg, mange flotte gevinster og maten var også i år i særklasse. 
Arrangementet tilførte vellet et overskudd på ca. kroner 3.560. En stor takk til alle som bidro 
til nok en hyggelig sommerfest. 
 
1.4 Julegrantenning 
Søndag 27. november var det julegrantenning med godt oppmøte - det ble servert gløgg og 
pepperkaker. Det var julesanger og gang rundt juletreet og julenissen hadde godteposer til 
alle de snille barna på Konglungen i år også! 
 
Takk til familien Evjen, som lar oss ha juletreet på deres eiendom. Takk også til ansvarlige 
som bidro til nok et vellykket og hyggelig førjuls-arrangement. 
 
1.5 Snøbrøyting, strøing og vårfeiing 
Martin Rønning AS har også i år hatt ansvaret for snøbrøyting, strøing og feiing av velveiene, 
De smale og svingete veiene på Konglungen har mye vegetasjon hengende ut i veibanen, 
og styret oppfordrer grunneierne om å sørge for fri og oversiktlig vei for alle som ferdes på 
Konglungen. 
 
1.6 Trafikksikkerhet på Konglungen 
Styret har arbeidet for å bedre trafikksikkerheten på Konglungen. Asker kommune har 
etablert ytterligere to fartsdumper senhøsten 2016.   
 
1.7 Konglungen Info 
Det er utarbeidet 2 utgaver av Konglungen Info i år - vår og høst. Styret benytter 
Konglungens infosider på nettet for informasjon og nyheter så langt det er mulig og 
oppfordrer alle til å besøke siden for å få tilgang til oppdatert og nyttig informasjon. 
  
Takk til Åse Eimhjellen som har vært vår «informasjonsansvarlige» frem til Jon Rustand 
overtok arbeidet i høst. 
 
1.8 Nærmiljøpark og lekeplass på Merraneset 
Det ble avholdt medlemsmøte i Konglungens Vel 27. juni 2016 på Balløkka i forbindelse 
med etablering av Nærmiljøpark («Tuftepark og sandvolleyball-bane) og lekeplass på Asker 
kommunes eiendom på Merraneset (56/187). Det var utarbeidet en detaljert orientering i 
innkallingen til medlemsmøtet og alle fremmøtt bortsett fra en, stemte for å etablere anlegget 
(se innkalling og referat fra medlemsmøtet på www.Konglungensvel.com) 
 
Prosjektet er blitt fullfinansiert gjennom bidrag fra familien Eidsvig/Røkke og 
Sparebankstiftelsen DNB. Nabovarsel er sendt ut og det er søkt om forhåndsgodkjenning i 
Asker kommune. Etter planen skal anlegget ferdigstilles sommeren 2017. 

http://www.konglungensvel.com/
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1.9 «Veigruppe» for vurdering av ulike former for drift og vedlikehold av de private 
veiene på Konglungen 
På årsmøtet i 2016 ble det besluttet at det skulle nedsettes en gruppe som skulle jobb frem 
forslag til årsmøtet 2017 om ulike former for drift og vedlikehold av de private veiene på 
Konglungen.  Bakgrunnen var økte veikostnader som Konglungens Vel ikke ser at de kan 
bære, når tilskudd fra Asker kommune reduseres fra år til år – samtidig som kostnadene 
øker ved at det blant annet innføres mva på brøyting, strøing og feiing. Innspill og status for 
arbeidet fremlegges på årsmøtet (se egen agenda). 
 
1.10 Andre forhold 

 

 Styret har hatt befaring på Konglungen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus blant 
annet i forbindelse med deres prosjekt for utrydding av edelgran på Løkeneshalvøya. 
Befaringen resulterte i at et oppryddingsarbeid ble gjennomført høsten 2016. 
 
 

 
 

 
Konglungen, 2. februar 2017. 
 
Styret i Konglungens Vel. 
 
 


