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KONGLUNGENS VEL   

 
Årsberetning for 2020 
 
Styrets sammensetning: 
Ida Litland    Leder 
Liv Jorunn Gjellebæk  Styremedlem/kasserer 
Petter Trebler   Styremedlem 
Katharina Totland  Styremedlem 
Jan Ansgar Olsen  Styremedlem 
 
Revisor: 
Martha Takvam   
 
Valgkomite: 
Thor E. Thoeneie (leder) 
Martha Takvam 
Andreas Litland 
 
Informasjonskontakt: 
Ida Litland 
 
1. Konglungens Vel  
Det er avholdt 3 styremøter i 2020 (med nytt styre). Styret ønsker å informere om følgende saker for 
Konglungens Vel i 2020: 
 
1.1 Økonomi 
Årets overskudd var kroner 32.521 kroner 23.251 høyere enn budsjett. Det store overskuddet skyldes lite 
aktivitet grunnet Covid 19, og derfor lite kostnader, samt noe økte inntekter.     
 
Inntektene i 2020 var kroner 46.038 som er kroner 11.168, - høyere enn budsjett.   
 
Inntektene fra årskontingenten i Konglungens Vel var på kroner 22.300, ned fra kroner 50.300 i 2020.  Dette 
skyldes lavere kontigent i 2020. 89 medlemmer har betalt kontigent. 
 
Konglungens Vel mottok tilskudd til vårdugnad fra Asker kommune (Velrusken) var på kroner 1.940,- for 
dekning av reelle kostnader og årets inntekt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for dugnad på Merraneset 
var kroner 15.000, 5.000, - mer enn i 2019. Grasrottilskuddet fra Norsk Tipping var på kroner 3.248, - 880,- 
mer enn i 2019. 
 
Kostnader relatert til regnskapssystem, IT og bankgebyrer beløp seg til ca. kroner 2.700, - 
Medlemskontingenter til Asker Velforbund, Vellenes Fellesorganisasjon (vedtektsfestet) og Asker og Bærum 
Trafikksikkerhetsforening var til sammen på kroner 1.905.  
 
1.2 Dugnader 
Det ble avholdt to dugnader i 2020, begge etter sommerferien.  
18. august var 6 personer i full sving med knivklippere og kuttet ned alle takrørene som vokser i vestre del av 
Merraneset, et arbeid vi gjennomfører på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. 
19. september ble det avholdt ytterligere en dugnad, med innsats rettet mot strandsonerydding på Merraneset 
og Kuodden, beskjæring av trær langs Gamle Konglungvei og kapping av ettervekst på Kariskjær. Dugnaden 
ble avsluttet med en hyggelig samling med grilling av pølser.  
I samarbeid med Fylkesmannen og Statens Naturvernoppsyn ble det i november bygd en ny strekning med 
klopper i turstien i vestre del av Merraneset og restaurering av klopper som var bygd tidligere. Dette ble et 
godt løft for glade turgåere. 
 
1.3 Julegrantenning 
Julegrantenningen ble i 2020 avlyst pga situasjonen rundt Covid-19. 
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1.4 Konglungen Info 
Det ble utarbeidet ett eksemplar av Konglungen Info i 2020 som ble delt ut til husstandene. Oppdatert 
informasjon blir delt ut fortløpende på vellets hjemmeside (www.konglungensvel.com) og Facebook-side. 
Styret oppfordrer til å besøke disse sidene. Konglungen Info vil f.o.m. 2021 kun bli sendt ut pr. epost. 
 
1.5 Førerløse busser 
Styret har vært i kontakt med Ruter AS om muligheter til å få til et pilotprosjekt med førerløse buss som et 
supplement til eksisterende bussruter (tur/retur Vettre-Konglungen). Det er Ruter i samarbeid med 
kommunene som er ansvarlige for slike prosjekter. Vi oversendte et innspill til Ruter i februar-21til vurdering i 
diskusjonen rundt fremtidige pilotprosjekter. Vårt innspill finnes på vellets hjemmeside for interesserte. 
 
1.6 Flott akebakke og skøytebane på Konglungen 
En stor takk til Rolf Rasmussen som også i år har laget flott akebakke for barna på Konglungen. Måking av 
super skøytebane på Spiradammen ble det også ordnet – til stor glede for både store og små! 
 
1.7 Stillehavsøsters 
Styret oppfordrer til å fortsette dugnaden mot stillehavsøsters langs kysten. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
2. Konglungens Vels Veilag. 
 
Styret ønsker å informere om følgende saker for Konglungens Vels Veilag i 2020/21 
 
På medlemsmøtet i Konglungens Vel 9. oktober 2019 ble det vedtatt at Konglungens Vel skulle ta ansvar for 
brøyting, strøing, fylling av strøsandkasser og vårfeiing for de resterende velveiene på Konglungen, etter at 
Asker kommune overtok eierskapet til Gamle Konglungvei og deler av Konglungfaret høsten 2019. 
 
. 
 
2.1 Snøbrøyting, strøing og vårfeiing 
Martin Rønning AS har hatt ansvaret for snøbrøyting, strøing og feiing av alle velveiene de seneste årene. 
Asker kommune oppgraderte og overtok eierskapet til Gamle Konglungvei samt deler av Konglungfaret høsten 
2019. Dette har medført at Asker kommune overtok ansvaret for drift, vedlikehold, inklusive snøbrøyting og 
strøing, av disse veiene fra da av. For brøyting, strøing og vårfeiing av de resterende velveiene (Konglungveien 
på øya og deler av Konglungfaret), ble det etter vedtak på medlemsmøtet 9. oktober 2019, inngått en 2-årig 
avtale med Thon Eiendom AS.  
Denne avtalen ble kanselert med bakgrunn i store mangler i forhold til brøyting.Vi så da for oss at en snørik 
vinter ville få katastrofale følger. 
Etter en del diskusjoner med Rønning hvor de ikke ville påta seg eventuell skade på mur ved inngangen til 
øya,  tegnet vi ny kontrakt med Rønning. 
De har nå dessverre varslet oppsigelse av brøytekontrakten etter endt sesong. 
Følgende melding ble som en følge av dette sendt til deltakere i veilaget: 
 
 

  

Vi må dessverre meddele at vår samarbeidspartner gjennom mange år, 

Martin Rønning AS, har sagt opp avtalen på vintervedlikehold ( brøyting, strøing, vårrengjøring 

etc), etter endt sesong. 

  

De begrunner oppsigelsen med følgende: 

 
- Etter mange år med brøyting kutter selskapet antall oppdrag på vintervedlikehold. 

 
- Den ordinære maskinparken er ikke beregnet på de forhold som er på Konglungøya og 

maskinen som   inntil nå er brukt er det ikke regningsvarende å fortsette med. 
  

En snørik vinter vil i alle tilfeller kreve et pålitelig og godt vintervedlikehold. 
Vi mottar gjerne gode forslag og tips til løsninger for kommende vintersesonger. 

 

http://www.konglungensvel.com/
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Svar gjerne med kopi til alle 
  

Mvh 

Konglungen Vel veilag 

 

 
Vi har ikke inngått ny avtale med entreprenør og har heller ikke mottatt forslag til løsning.  
 
De smale og svingete veiene på Konglungen har for øvrig mye vegetasjon hengende ut i veibanen, og 
styret oppfordrer  alle grunneiere til å sørge for fri og oversiktlig vei for alle som ferdes på Konglungen. 
 

 

 
 
 
 
2.1 Økonomi 
Totale inntekter i 2020 var kroner 112 000. Styret i Konglungens Vel har sendt ut faktura til de 35 gjeldende 
husstandene på kroner 3200 for kostnadene relatert til sesongen 2020/2021(fra november 2020 til og med 
vårfeiing 2021).. Øvrige inntekter var kroner 8220, som utgjør tilskudd fra Asker Kommune. 
 
Totale kostnader i 2020 var kroner 40 285, herunder kostnader for brøyting, strøing og fylling av 
strøsandkasser.   
 
Årets overskudd for Konglungens Vels Veilag var kroner 79 944. 
 
Kostnadene varierer sterkt i forhold til antall strøinger og Veilaget har nå opparbeidet en arbeidskapital slik at 
vi ikke midt i en periode trenger å kalle inn kapital. 
 
 
 
Konglungen, 5. mai 2021. 
Styret i Konglungens Vel.  


