KONGLUNGENS VEL
INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE I KONGLUNGENS VEL
Det innkalles herved til medlemsmøte i Konglungens Vel i tråd med § 5 i Vedtektene.1
Tid: Mandag 27. juni 2016 klokken 20:00
Sted: Balløkka på Merraneset
Til behandling på medlemsmøtet foreligger følgende saker:
1. KONSTITUERING AV MEDLEMSMØTET
a)
Valg av møteleder og valg av referent
b)
Godkjenning av innkallelse og dagsorden
c)
Godkjenning av eventuelle fullmakter

2. ETABLERING AV NÆRMILJØPARK OG LEKEPLASS PÅ MERRANESET
Mange av beboerne på Konglungen har det siste året jobbet aktivt for å få på plass en
Nærmiljøpark og en lekeplass på kommunal grunn på Merraneset gnr./bnr. 56/187 (Fig.1).
Denne tomten ble senest regulert i 2008 og etablering av Tuftepark, Sandvolleyball-bane
(Nærmiljøpark) og lekeplass inngår som en del av reguleringsformålet (ref. 143 k).
Anlegget som ønskes etablert på Merraneset består av følgende:
 Tuftepark med 10 apparater
 Sandvolleyball-bane
 Lekeplass med stativer/sklie utformet i naturlig materialer, samt «redehuske» og vanlig
huske.
Formålet med anlegget er å legge til rette for uorganisert fritidsaktivitet for barn, ungdom,
voksne og eldre på Konglungen. Jevnfør Asker kommunes målsetting om å fremme
folkehelsen blant Askers beboere.
Følgende aktiviteter og prosesser er gjennomført i tilknyting til etablering av anlegget:
 To positive vedtak i Konglungens Vels styre basert på henvendelser fra beboere på
Konglungen høsten 2015.
 Søknad om støtte fra Asker kommune til etablering av Nærmiljøpark, samt utkast til søknad
om Spillemidler høsten 2015.
 Informasjon om Nærmiljøparken og lekeplassen på Julegrantenningen i 2015.
 Underskriftskampanje blant beboere på Konglungen til støtte for Nærmiljøpark.
 Søknad om midler til etablering av Tufteparken sent fra Konglungens Vel til
Sparebankstiftelsen DNB januar 2016.
 Informasjon og diskusjon om Tuftepark, Sandvolleyball-bane og lekeplass på årsmøtet i
Konglungens Vel 14. mars 2016 – som en del av den foreslåtte agendaen for årsmøtet.
Saken er referatført i protokolen fra årsmøtet 2016.
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«Medlemsmøte eller ekstraordinært årsmøte kan berammes av styret, eller skal holdes når minst 10 av medlemmene krever det
med skriftlig henvendelse til styret. Alle medlemmene innkalles skriftlig til møtet med minst 8 dagers varsel»

Anlegget har i den senere tid blitt fullfinansiert. Det er bevilget kroner 220.000 fra
Sparebankstiftelsen DNB til Tufteparken. I tillegg har familien Eidsvig/Røkke bidratt med
ytterligere finansiering slik at anlegget er fullfinansiert, også med øremerkede midler til
vedlikehold av lekeplassen. Det skal søkes om Spillemidler til Nærmiljøparken gjennom Asker
kommune for 50% av etableringskostnadene.
Det legges opp til at Tufteparken og Sandvolleyball-banen overdras til Asker kommune når
den er etablert, slik at Asker kommune har ansvar for drift og vedlikehold av denne delen av
anlegget. Når det gjelder lekeplassen, legges det opp til at Konglungens Vel leier grunn av
Asker kommune vederlagsfritt for en 20 års periode. Konglungens Vel og beboerne som bidrar
til finansieringen, har som målsetting at noe av etableringen også gjøres gjennom
dugnadsarbeid. Det vil være en dedikert erfaren prosjektleder for etableringen av anlegget.
Dersom du ikke har anledning til å komme på møtet mandag 27. juni 2016, er det mulig å gi
en skriftlig fullmakt til et annet medlem av Konglungens Vel.
Forslag til vedtak på medlemsmøtet:
Medlemmene i Konglungens Vel slutter seg til etableringen av en Tuftepark, Sandvolleyballbane og en lekeplass på kommunal grunn (gnr. bnr. 56/187 (F1) på Merraneset, Konglungen,
herunder Konglungnes Vel inngåelse av nødvendige avtaler med Asker kommune,
prosjektleder og leverandører.
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Oversiktskart Merraneset
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Terrengsnitt av anlegget (sjøsiden til høyre)
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Utomhusplan Merraneset

