Til alle medlemmer i Malurtaasen vel
Å være medlem av et vel, er å være medlem av et nabolag og bidra til at de nære omgivelser er
trivelige å bo i. Som styre ser vi det som vår oppgave å bidra til å bygge naboskap og fellesskap slik at
lokalmiljøet er trygt og godt å vokse opp og bo i. Vellet er også en demokratisk enhet i samfunnet vårt.
Vellet kan, sammen med andre vel, påvirke kommunale planer og beslutninger – hvis vi vil!
Styret i vellet tar gjerne imot innspill og henvendelser fra medlemmene, både når det gjelder fremme
av nabolag og fellesskap, og når det gjelder saker der vellet kan bidra i kommunale prosesser. Kom
med det!
Styrets beretning for 2013
Det er i perioden avholdt 4 ordinære styremøter foruten utveksling av e-post og telefonkontakter.
Møtene holdes på omgang hos styremedlemmene og varamedlemmene.
Styret har fungert godt og har arbeidet til vellets beste. Styret har vært representert ved Bærum
Velforbunds årsmøte og i diverse informasjonsmøter arrangert av Velforbundet og Bærum Kommune.
Årsmøtet 2013
Årsmøtet med beretning for 2012, ble holdt 17. april 2013 hos Karin Solstad i Liaveien. Referat fra
årsmøtet ligger på hjemmesiden, www.malurtaasen.no
Sommerfesten (Fest i vei) 2013
I 2013 ble det ikke arrangert sommerfest. Det ble prioritert å gjennomføre en historisk vandring i
nabolaget for stor og liten. Styret ønsker å gjeninnføre sommerfesten eller «fest i vei» i 2014.
Trafikksikkerhet
Vi minner om at fartsgrensen i lokalområdet er 30 km/timen og oppfordrer til respekt for dette. Det er
mange barn og andre gående og syklende på vei til og fra skole, jobb og fritidsaktiviteter i området.
Vær også oppmerksom på at privat vegetasjon som trær, busker og hekker kan skape uoversiktlige
trafikksituasjoner. Det er visse regler å følge når det gjelder fri sikt og vi oppfordrer til å følge disse.
(Finnes på kommunens hjemmeside).
Parkering i veiene er et tilbakevendende problem. Dette skaper ofte dårlig fremkommelighet, særlig
vinterstid. Tenk også på fremkommeligheten for utrykningskjøretøy, store biler fra renovasjonen,
brøyte- og strøbiler.
I 2013 har styret fulgt byggeprosess i Liaveien tett fordi dette har medført en del
trafikksikkerhetsutfordringer- særlig fordi veien benyttes av mange skolebarn.
Brøyting og strøing
Ifølge gjeldende retningslinjer blir brøyting foretatt ved 7 cm snøfall på boligveiene. Alle henvendelser
om brøyting og strøing gjøres til kommunens veg og trafikketat på telefon 67 50 43 72 (0800 – 1600).
Etter kl 1600 er det ingen vakttelefon. Styret videreformidler gjerne henvendelser.
Veilys
Veilyset er Hafslund Netts ansvar og på telefon 815 81 115 kan det meldes om mørke lamper.
Dette kan også varsles via internett på Hafslunds hjemmeside www.hafslund.no. Følg anvisning for
Feilmelding og en kommer frem til en kartskisse hvor en direkte kan markere angjeldende lampepunkt.
Styret er selvsagt også behjelpelige med å videreformidle medlemshenvendelser.

Vellets innspill til kommunen
I 2013 har vellet samarbeidet med aktuelle nabo vel om innspill til kommunens høring om utbygging
av E18. I tillegg har vi fortsatt arbeid med å påvirke kommunen slik at Isi er tilgjengelig for vellets
skrotinnsamling.
Andersbenken
Benken som ble innkjøpt av midler fra Anders Forfangs minnefond, har sin plassering i krysset
Åsveien, Platåveien og Liaveien. Plassen blir beplantet og vedlikeholdt av styret. Styret er
takknemlige for at alle bidrar til å holde området pent, men er bekymret for at området ofte brukes
som parkeringsplass. Det arbeides med å få kommunen (som eier området) til å bedre vedlikehold av
plassen. Takk til nabo Hartmann som stiller vinteropplagsplass til disposisjon.
Skrotaksjon/hageavfallsinnsamling
Skrotaksjon og innsamling av hageavfall ble gjennomført i april måned. Renova AS hentet avfallet og
skrotet ved hageporten. Skrot ble fakturert den enkelte etter vekt mens hageavfallet ble betalt av vellet.
Erfaringen med denne ordningen er god og vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra medlemmene.
Vi ønsker derfor også å gjenta dette i 2014. Styret har derfor arbeidet sammen med andre vel for å
forhindre at Bærum kommune innfører forbud mot felles transport til Isi avfallsanlegg.
100-årsjubileum i 2014
Styret og en egen jubileumskomite har brukt en del tid på å planlegge og gjennomføre aktiviteter
knyttet til vellets 100 årsjubileum 1. februar 2014. En egen bok om vår lokale historie ble skrevet, i
samarbeid mellom forfatter og historiker Morten Haave, Tom Helle og Jan Ludvik Bay. Denne boken
er nå ferdig. «Ingen malurt i begeret» foræres i ett eksemplar til vellets medlemmer, og kan ellers fås
kjøpt (se informasjon på hjemmesiden). En lokalhistorievandring ble gjennomført i september 2013,
ledet an av Birger Kolsrud Jåsund. Dette var fint for både nyinnflyttede som kunne lære om nabolagets
historie, og for gamle beboere som kunne mimre med. Jubileumsfest ble planlagt og forberedt.
Kulturhuset Stabekk Kino - Et kulturhus i ditt eget nærmiljø!
Som du muligens har merket deg er det en betydelig aktivitet i det gamle kinolokalet på Stabekk.
Kulturhuset Stabekk Kino har fungert som lokalt kulturhus i mer enn 10 år etter at det ble nedlagt som
kommunal kino. Musikk, dans, teater og film i ulike variasjoner fyller huset.
Huset brukes av lokale lag og organisasjoner og har i tillegg en flott festsal med tilhørende kjøkken,
kinosal og foajé som kan leies ut til private selskaper og arrangementer i helgene. Informasjon om
aktiviteter finner dere på http://www.stabekkino.no/
Kulturhusets styre har oppnevnt en programkomite hvor også vellene er representert. Malurtaasen Vel
er representert i programkomiteen ved Anne- Lisa Clausen. Hun tar gjerne i mot innspill og ønsker til
aktiviteter på e-post: alc@nemoq.no. Kulturhuset tar også imot forslag: post@stabekkino.no.
Jul
Pensjonister som har rundet 70 år fikk også i år en juleblomst. Nye julelys er innkjøpt til treet i
Myrabakken som ble tent i begynnelsen av desember og slukket i januar måned.
Tillitsvalgte
Vi trenger nye tillitsvalgte til styret. Kan du tenke deg å bruke noe tid til lokalmiljøets beste? I dagens
styre har de fleste relativ lang fartstid både i styret og i livsløpet og er derfor åpne for avløsning.
Nåværende styre har drevet velarbeidet etter tradisjonelle retningslinjer. Det er vel og bra, men nye
tider trenger kanskje nye tanker og løsninger. Har du lyst til å bidra så ta kontakt.
Hjemmesiden og Facebookside
Hjemmesiden www.malurtaasen.no har nå vært i drift noen år. Her er det opplysninger om kontakter

i vellet, vellets historie, informasjon som berører beboerne, vedtekter, referat fra årsmøter og
årsberetninger, samt linker til andre nyttige kontakter som bl. a. Jernbaneverket, Bærum Kommune,
Kulturhuset, Kino og FixGataMi. Vi tar gjerne imot tips om forbedringer. Vellet har også en egen
Facebook side. Vi oppfordrer alle medlemmer til å benytte hjemmesiden og like facebooksiden slik at
vi i stadig større grad kan benytte dette som informasjonskanaler.
E-postadresser
Vi vil gjerne ha flere e-postadresser fra medlemmene slik at meldinger til medlemmene kan formidles
raskt og effektivt. Vi mangler fortsatt mange. Så vi oppfordrer derfor igjen de som ikke har fått
meldinger fra vellet via e-post og som ønsker det, om å sende e-postadressen sin til kasserer i vellet Per
Oscar Bremer: per.oscar.bremer@vikenfiber.no
Grasrotandel
Grasrotandel er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 % av
innsatsbeløpet direkte til en lokal organisasjon. Malurtaasen Vel er registrert i Frivillighetsregisteret
som er en forutsetning for å kunne delta i Grasrotandelen.
Vår hensikt med å være registrert er å gi spillere innen vellet mulighet til å velge oss hvis de ikke
har andre organisasjoner de vil støtte. Vi vil så kanalisere eventuelle mottatte midler videre til
organisasjoner i vårt nærområde. Det er enkelt å komme i gang. Registrer spillekortet ditt mot vårt
organisasjonsnummer 986 540 318. Dette gjøres hos spillekommisjonæren. Det koster deg ingen ting
ekstra.
Økonomisk støtte
I 2013 har vi støttet ett formål:
kr 1500 til 17. mai arrangement på Jar skole.
Takk til annonsørene
Styret takker alle annonsører i årsrapporten. De bidrar til å holde noen av vellets hjul i gang.
Malurtåsen, 20. februar 2014
Styret i Malurtaasen Vel

