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Styret har hatt 5 møter i perioden. Festkomiteen for Konglungenfest med basar har hatt 2
møter.
Styret ønsker å fokusere på følgende saker og aktiviteter i 2015:
1.1 Økonomi
Styret har hatt fokus på Konglungen Vels økonomiske situasjon da inntektene har vært
relativt lave i 2015, sett opp mot de faste årlige kostnadene i forbindelse med brøyting,
strøing og feiing av velveiene. Årets overskudd ble på kroner 461.
Det var en økning i antall betalende medlemmer i Konglungens Vel fra 82 i 2014 til 87 i
2015 og inntektene fra årskontingenten var på kroner 39.150 opp fra 36.900. Årets tilskudd
til brøyting av veilveiene fra Asker kommune var på ca. kroner 17.860 opp fra ca. kroner
17.500 i 2014.
Tilskudd til vårdugnad fra Asker kommune har blitt redusert år for år og årets tilskudd var
på kroner 1.845 ned fra kroner 4000 i 2014, da Asker kommune fra og med 2014 kun
dekker dokumenterte utgifter til dugnader (Velrusken). Enkelte av styrets medlemmer
deltok på Strandrydderdagen arrangert av Asker kommune i mai 2015, og Konglungens
Vel fikk kroner 4.000 i inntekter for dette arbeidet.
Det ble et overskudd fra årets Konglungenfest med basar på ca. kroner 9.200 og vi har
solgt boken om Konglungens historie utover budsjett med en inntekt på kroner 2.100.
Årets kostnader er i all hovedsak knyttet til faste avtaler med Martin Rønning AS for
brøyting, strøing og feiing på tilsammen ca. kroner 63.000 opp fra kroner 50.000 i 2014.
Økningen er i hovedsak knyttet til strøing av velveiene og fylling sand i de 7 strøkassene.
Medlemskontingenter i Asker Velforbund, Vellenes Fellesorganisasjon (2014 og 2015) og
Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening var til sammen på kroner 2.550. Styret har
jobbet gjennom Vellenes Fellesorganisasjon for å få refusjon av MVA for kostnader påløpt i
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regnskapsåret 2014, men har foreløpig kun oppnådd en refusjon på kroner 310. Dette er
påklaget av Vellenes Fellesorganisasjon, da Gamle Konglungvei er en vei til allmenn
ferdsel for Asker beboere (Kyststien, Asker kommunes sykkelsti, adkomst til
Strandsitterhuset etc.).
1.2 Dugnad
Vårens dugnad ble avholdt mandag 11. mai og det var godt fremmøte både av store og
små aksjonister, selv om været ikke var helt på vår side! Styret hadde søkt om økonomisk
støtte på kroner 4.000. men fikk kun dekket dokumenterbare utgifter på kroner 1.640 på
grunn av endring i Asker kommunes regler for tilskudd til Velrusken. Dugnaden ble
avsluttet med en hyggelig samling med grilling av pølser på Balløkka/Kuodden.
1.3 Konglungenfest med basar
Det ble arrangert en vellykket Konglungenfest med basar en solfylt 15. august. Det var
godt loddsalg, mange flotte gevinster og maten var også i år i særklasse – alle bidro med
en flott matrett så det ble mye god mat til alle som deltok!
Arrangementet tilførte vellet et overskudd på ca. kroner 9.200. En stor takk til alle som
bidro til en hyggelig basar og fest – med et pent overskudd til vellet.
1.4 Julegrantenning
Søndag 30. november 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.
1.5 Snøbrøyting, strøing og vårfeiing
Martin Rønning AS har også i år hatt ansvaret for snøbrøyting, strøing og feiing av
velveiene, noe styret er svært tilfreds med da det ikke er mange tilbydere av disse
tjenestene i Asker.
De smale og svingete veiene på Konglungen, med mye vegetasjon hengende over
veibanen, skaper til tider problemer for brøyte- og feiemannskapet. Under dugnaden i mai
ble vegetasjon langs veien ryddet, og styret oppfordrer grunneierne om å skjøtte
områdene langs veien for å bedre forholdene for alle som ferdes på Konglungen gjennom
året.
1.6 Canal Digital fiber/telefoni og kabel-TV løsninger
Styret i Konglungens Vel har hatt en koordinerende rolle overfor Canal Digital Kabel-TV
(CD Kabel) ifm. prosjekteringen av fibertilknytning på Konglungen. Det ble i juni registrert
et tilstrekkelig antall husstander som tegnet kontrakt med CD Kabel til at prosjektet kunne
startes opp.
Høsten 2015 har CD Kabel lagt fiber i Gamle Konglungvei og deler av Konglungveien og
fortsetter arbeidet på øya våren 2016 ifm Asker kommunes oppgradering av vann- og
avløpssystemet der. De fleste husstandene ble koblet på fiberanlegget rett før nyttår, men
noen avventer graving/fiberstrekk inn til huset til våren.
Styret har fått skriftlig bekreftelse fra CD Kabel om at Gamle Konglungvei og
Konglungveien skal bringes tilbake til den stand de var før arbeidet startet. På øya vil
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Asker kommune legge asfalt etter at vann, avløpsrør og fiber er lagt i grunnen - i mai/juni i
henhold til planene.

1.7 Trafikksikkerhet på Konglungen
Styret har arbeidet for å bedre trafikksikkerheten på Konglungen. Asker kommune har
etablert flere fartsdumper høsten 2015 og styret vil våren 2016 ta initiativ til at det
etableres nok en fartsdump ved starten av 30 km sonen.
Styret har høsten 2015 forestått utbedring av asfalten i deler av Gamle Konglungvei.
Midlene til utbedringen, kroner 11.250 ble tatt fra fondet for utbedring av Gamle
Konglungvei, hvor vi har ca. kroner 8.940 gjenstående ved utgangen av 2015.
1.8 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
Takk til Åse Eimhjellen – som er vår «informasjonsansvarlige»
1.9 Andre forhold
 Asker kommune har sørget for badebrygge på Merraneset som har blitt flittig brukt
sommeren 2015. Styret arrangerte to dugnader for å få badeflåten på vannet og opp
igjen og det ble gitt tilskudd på ca. kroner 540 til kjøp av tau som sikrer forsvarlig
håndtering av badebryggen.


Flere ildsjeler på Konglungen har gjennom året jobbet for å få etabler lekeplass for små
barn og en Nærmiljøpark («Tuftepark» med treningsapparater og Sandvolleyball-bane)
på kommunal grunn på Merraneset. Asker kommune er positive til å stille grunnen til
disposisjon, men det er knappe midler for tilskudd til etableringen fra kommunen. Det
er/vil bli søkt om tilskudd fra Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen og tippemidler for
å kunne realisere planene (eget punkt på dagsorden på årsmøtet).



Også i år har det blitt skjørt opp skiløype på Konglungen – en stor takk til Rolf
Rasmussen for alt arbeid han nedlegger året rundt for å få et godt skispor til stor glede
for alle beboere! Nytt av året en flott akebakke – med sitteplass for voksne og
muligheter for grilling.



Styret har vært i kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Akershus i forbindelse med
deres prosjekt på utrydding av edelgran på Løkeneshalvøya for å sikre best mulig
opprydningsarbeid etter hogsten. Vellet er i den anledning invitert på en befaring når
våren kommer for å sikre fremkommelighet i turområdet.

Styret i Konglungens Vel.
Konglungen, 02 februar 2016.

Mvh
Styret
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