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Det er avholdt 4 styremøter i perioden. Festkomiteen for Konglungens Vel 100 års jubileums har
hatt flere møter. Styret ønsker å fokusere på følgende saker for 2017:
1.1 Økonomi
Inntektene i 2017 har vært noe høyere enn budsjettert grunnet ekstra inntekter på kroner 5.000 fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus samt tilskudd på kroner 2.000 utover budsjett fra Asker
kommune ifm Strandrydderdagen.
Inntektene fra årskontingenten i Konglungens Vel var på kroner 46.700 opp fra 43.900 i 2016. Det
var en økning av antall betalende medlemmer fra 79 i 2016 til 84 i 2017. Årets tilskudd til brøyting
av velveiene fra Asker kommune var på kroner 17.062, opp fra kroner 16.464 i 2016.
Tilskudd til vårdugnad fra Asker kommune (Velrusken) var på kroner 1.344 for dekning av reelle
kostnader. Årets inntekt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for dugnad på Merraneset var
kroner 10.000, opp fra kroner 5.000 i 2016. Enkelte av styrets medlemmer deltok på
Strandrydderdagen arrangert av Asker kommune i mai 2017, og Konglungens Vel fikk kroner 4.000
i inntekt for dette arbeidet. Vi har solgt boken om Konglungens historie med en inntekt på kroner
985.
Årets kostnader var i all hovedsak knyttet til avtaler med Martin Rønning AS for brøyting, strøing og
feiing av velveier på tilsammen ca. kroner 52.400, opp fra kroner 48.400 i 2016. Disse kostnadene
overskrider inntektene fra årskontingenten i 2017.
Kostander relatert til regnskapssystem, IT, leie av årsmøtelokale, bankgebyrer etc. beløp seg til ca.
kroner 6.900. Medlemskontingenter i Asker Velforbund, Vellenes Fellesorganisasjon og Asker og
Bærum Trafikksikkerhetsforening var til sammen på kroner 1.741.
Årets overskudd ble på kroner 3.245.
1.2 Dugnader
Vårens dugnad ble avholdt mandag 8. mai og det var godt fremmøte både av store og små
aksjonister i nydelig vær! Dugnaden ble avsluttet med en hyggelig samling med grilling av pølser
på Balløkka/Kuodden.
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I løpet av høsten ble det avholdt ytterligere to dugnader – både kutting av vegetasjon langs Gamle
Konglungvei og kutting av planten «takrør» langs strandsonen på Merraneset.
1.3 Julegrantenning
Søndag 3. desember var det julegrantenning med godt oppmøte - det ble servert gløgg og
pepperkaker. Det var julesanger og gang rundt juletreet og julenissen hadde godteposer til alle de
snille barna på Konglungen i år også!
Takk til familien Evjen, som lar oss ha juletreet på deres eiendom. Takk også til ansvarlige som
bidro til nok et vellykket og hyggelig førjuls-arrangement.
1.4 Snøbrøyting, strøing og vårfeiing
Martin Rønning AS har også i år hatt ansvaret for snøbrøyting, strøing og feiing av velveiene, De
smale og svingete veiene på Konglungen har mye vegetasjon hengende ut i veibanen, og styret
oppfordrer grunneierne om å sørge for fri og oversiktlig vei for alle som ferdes på Konglungen.
1.5 Konglungen Info
Det er utarbeidet 2 utgaver av Konglungen Info i år - vår og høst. Styret benytter Konglungens
infosider på nettet for informasjon og nyheter så langt det er mulig og oppfordrer alle til å besøke
siden for å få tilgang til oppdatert og nyttig informasjon.
1.6 Festkomite for Konglungens Vels 100 års jubileum
Komiteen har hatt flere møter og har valgt 18. august som festdag for 100 års jubileet. Det blir
basar, aktiviteter for store og små – med festmiddag på ball-løkka. Det er søkt om økonomisk
støtte til jubileet fra Asker kommune og Asker Velforbund.
1.7 Nærmiljøpark og lekeplass på Merraneset
Prosjektet har blitt godkjent av Asker kommune og ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus
for deres vurdering i oktober 2017. Den 15. februar fikk vi endelig godkjenning av anlegget fra
Fylkesmannen og arbeidet kan startes opp så snart vær og føre tillater det. Anlegget er
fullfinansiert og det er i tillegg søkt om spillemidler fra Norsk Tipping.
1.8 «Veigruppe» for vurdering av ulike former for drift og vedlikehold av de private veiene på
Konglungen
På årsmøtet i 2016 ble det besluttet at det skulle nedsettes en gruppe som skulle jobb frem forslag
om ulike former for drift og vedlikehold av de private veiene på Konglungen. Bakgrunnen var økte
veikostnader som Konglungens Vel ikke ser at de kan bære, når tilskudd fra Asker kommune
reduseres – samtidig som kostnadene for brøyting, strøing og feiing øker. Veigruppa laget
høringsuttalelse til Asker kommune og fikk Gamle Konglungvei inn på listen over velveier som skal
overtas av Asker kommune. Styret har oversendt nødvendige dokumenter til kommunen, for å
legge til rette for overtakelsesarbeidet (se sak på agendaen til årsmøtet).
1.9 Flott akebakke og nydelige skiløyper på Konglungen
En stor takk til Rolf Rasmussen som også i år har laget flott akebakke for barna og nydelige
skiløyper for oss alle.
Konglungen, 20. februar 2018.
Styret i Konglungens Vel.
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