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Sommerferien står for døren – så nå er det på tide med litt info om hva som skjer på Konglungen!
Årsmøte ble avholdt på Thon hotell Vettre 18. mars 2019, det var 37 frammøtte pluss 6 fullmakter til
avstemming. Hovedsak på årsmøtet var fremtidig vedlikehold av de resterende veiene etter at Asker
kommune overtar Gamle Konglungvei høsten 2019. Referatet fra Årsmøtet er lagt ut på hjemmesiden til
Konglungens Vel.
Dugnad
Takk til alle som var med og gjorde dugnaden 13.mai til en suksess i år også! Vi ryddet i Nærmiljøparken og
på stranden og kuttet busker langs Gamle Konglungvei. Etterpå var det brus og grilling av pølser. Vi vil
innkalle til dugnad for å kutte takrør på Merraneset. Dette blir annonsert på vår Facebookside; Konglungens
Vel.
Sommerfest
Vi ønsker å følge tradisjonen med en sommerfest i år også. Vi har tatt sikte på lørdag 17. august men styret
trenger hjelp så hvis noen kan tenke seg å være med i festkomiteen kan du ta kontakt med
marth-ta@online.no
St. Hans feiring på Kuodden
Tradisjonen tro blir det tenning av St. Hans bål på Kuodden i år også. Bålet tennes kl 21.00 den 23.juni. Alle
er velkomne.
Velveier – brøyting og vedlikehold
Vi har fremdeles ikke fått noen til å påta seg seg brøyting i de gjenstående veiene etter at Asker kommune
overtar Gml. Konglungvei i høst. Dette må løses før vinteren og vi må eventuelt innkalle til et ekstraordinært
årsmøte i høst hvis vi ikke har en løsning innen den tid. Veigruppen jobber videre med dette.
Konglungen Nærmiljøpark på Merraneset
Både lekeplassen og parken er nå ferdig og det er hyggelig å se at denne brukes ofte. Det er rent og pent
der og vi setter pris på at alle hjelper til med å holde det slik. Styret jobber videre med å få flyttet de to
handicap parkeringsplassene slik at fotballbanen igjen kan brukes.
Medlemskap i Konglungens Vel
Fakturaer for årskontingent er lagt i alle postkasser og hvis du ikke har fått denne og ønsker å bli medlem så
ta kontakt med styret på mailadressen over.
Plenklipping og byggearbeider kan være til sjenanse
Husk å ta hensyn til naboene dersom du har byggearbeider eller når du skal klippe plenen og hekken i
sommer – alle sitter pris på ro om kvelden og i helgene. Dette gjelder også bruk av høyttrykksspyler.
To our English-speaking neighbours, we want to stress this also in English: If you plan to do any work that
implies noise with motorized utilities; construction, cutting of grass, trees etc., we kindly ask you to pay
attention to your neighbours – we all want quiet evenings and weekends during summer.

Konglungens Vel hjemmeside http://www.konglungensvel.com.

Konglungens Vel ønsker alle velkommen til St. Hans bål på Kuodden lørdag 23. juni.

RIKTIG GOD SOMMER!

