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Takk til alle som var med og gjorde 100 årsjubileet 18. august til en stor suksess. Åpning av Nærmiljøparken 
med ordfører Lene Conradi, tradisjonsrik basar med flotte gevinster, kaffe og kaker, nydelig tapas bord og 
levende musikk med Streng Trio. Vi fikk et overskudd på vel 17.500 kroner – som er et kjærkomment tilskudd 
til vellets aktiviteter.  
 
Dugnad  
Vi har kuttet takrør langs kysten på Merraneset i år også – flott jobb av super dugnadsgjeng i juli.  
 
Stier på Konglungen – befaring med Fylkesmannen og Statens Naturoppsyn 
Styret har tatt initiativ til befaring med Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens Naturoppsyn for å få 
utbedret et par stier på Konglungen. Det gjelder stien mellom Merraneset og Langenga samt stien fra Spira 
parkeringsplass til Esviken, som ble delvis ødelagt når fortauet ble etablert. 
 
Tenning av julegran søndag 2. desember klokken 16:00 
Tradisjonen tro blir det tenning av julegran første søndag i advent. Vi takker familien Evjen som også i år som 
tidligere år lar oss får sette opp treet på deres eiendom. 
 
Velveier – Asker kommune overtar ansvar for Gamle Konglungvei   
På årsmøtet 2018 ble det opprettet en veigruppe som følger opp arbeidet med alternativer for drift og 
vedlikehold av velveiene på Konglungen. Vellet har over lengre tid arbeidet med å gjøre Gamle Konglungvei 
kommunal. I utgangspunktet har ikke veien egenskaper som muliggjør veiovertakelse. Det går på størrelse 
trafikk. Blant annet med bakgrunn i at veien er en del av kyststien har Kommunen likevel sagt seg villig til å 
overta.Det betyr at de da overtar ansvaret for vedlikehold og vinterdrift. Saksbehandlingen er godt i gang 
men ikke sluttført. Erklæringer om grunnavståelse er innlevert og funnet godtatt, men grensejusteringer har 
ikke blitt foretatt og de er derfor ikke tinglyst. Kommunen ønsker, ved overtagelse av denne veien, også å 
rydde opp noe i vegetasjonen langs veien på begge sider, foreta litt grøfte rensk ved behov samt etablere 
stikkrenner under avkjørsler.Dette arbeidet skal utføres av en entreprenør som de har rammeavtale med. 
Disse har dessverre ikke hatt kapasitet, men hvis høsten blir fin er det mulig at dette arbeidet kan bli igangsatt 
i november. Vi gjør da oppmerksom på at veien til tider da kan ha begrenset fremkommelighet. 
Dette betyr også at vinterdriften også kommende vinter må utføres av velforeningen. 
I Konglungfaret har det vært kommunal befaring i juli 2018, og manglene som ble påvist mht grøfter må 
utbedres av beboerne før Asker kommune overtar driftsansvaret for veien. 
 
Konglungen Nærmiljøpark  
Nærmiljøparken er nesten ferdigstilt – og det er mange store og små som leker, trener og spiser på 
Merraneset. Det som gjenstår er to elementer på lekestativet, som vi håper Hags snart kan levere. Vi har 
søkt om dekning av utgifter fra Norsk Tipping (spillemidler) for sandvolleyball-banen og Tufteparken. 
 
Årsmøte Konglungens Vel 2019 
Konglungens Vel avholder Årsmøte på Thon Hotel Vettre mandag 18. mars 2019 klokken 19:00. Saker som 
ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til styret (marth-ta@online.no) senest 17. februar 2019. Innkallingen blir 
lagt ut på hjemmesiden til Konglungens Vel og delt ut i postkassene senest 14 dager før møtet. 
 
 
Konglungens Vel hjemmeside http://www.konglungensvel.com.  
 

 
Konglungens Vel ønsker alle velkommen til tenning av julegran søndag 2. desember 2018 klokken 16:00. 
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