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Vi er nå i den mørke årstiden og mye har blitt gjort for å forberede oss til vinter og snø. Her er en liten 
oppsummering av hva som har skjedd siden forrige Konglungen Info 
 
Dugnad  
Vi har kuttet takrør langs kysten på Merraneset i år også – flott jobb av super dugnadsgjeng i juli.  
 
Oppgradering og overtakelse av Gml Konglungvei og deler av Konglungfaret 
13. august hadde styret og noen beboere fra Konglungfaret befaring med Asker kommune om overtakelse 
av deler av Konglungfaret og protokoller ble signert av alle slik at Asker kommune overtar driften av 
Konglungfaret opptil postkassestativet.  Resten av Konglungfaret driftes videre av Konglungens Vel. 
Gml Konglungvei er nå overtatt av Asker kommune og veien er blitt oppgradert og asfaltert og brøytes nå 
sammen med resten av de kommunale veiene av Asker kommune. 
 
Avtale om brøyting, strøing, vårfeiing og fylling av strøsandkasser 
Avtale om brøyting av Konglungveien på Øya og deler av Konglungfaret er inngått med Thon Eiendom. 
Denne brøyteavtalen betales av den enkelte husstand som ligger i disse veiene og Konglungens Vel sørger 
for innkreving av beløpet som ble vedtatt på medlemsmøte 9. oktober.  
 
Tenning av julegran søndag 1. 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. Det blir tenning av julegran og gang rundt juletreet. 
Julenissen kommer også! 
 
Konglungen Nærmiljøpark  
Nærmiljøparken er ferdigstilt – og det er mange store og små som leker, trener og spiser på Merraneset. 
Asker kommune har nå overtatt ansvaret for driften av treningsparken og sandvolleybanen, mens 
lekeplassen driftes av Konglungens Vel. Gi beskjed til styret hvis dere oppdager at utstyret på lekeplassen 
trenger reparasjon – det vil bli holdt årlig tilsyn i tråd med forskriftene. 
 
Årsmøte Konglungens Vel 2020 
Konglungens Vel avholder årsmøte på Thon Hotel Vettre 16. mars 2020. Saker som ønskes tatt opp på 
årsmøtet sendes til styret (marth-ta@online.no) senest 15. februar 2020. 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 1. desember 2019 klokken 16:00. 
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