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. Velet er også en demokratisk enhet i samfunnet vårt. Velet kan,
sammen med andre vel, påvirke kommunale planer og beslutninger – hvis vi vil! Styret i velet tar gjerne
imot innspill og henvendelser fra medlemmene, både når det gjelder fremme av nabolag og fellesskap, og
når det gjelder saker der velet kan bidra i kommunale prosesser. – Kom med det!
Styrets beretning for 2016
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 velets beste. Styret følger opp
relevante saker fra Bærum kommune og fra Bærum Velforbund. Styret har også deltatt
på Bærum kulturhus årsmøte der velene i Kulturhuset nærhet er stemmeberettigete.
Årsmøtet 2016
Årsmøtet med beretning for 2016, ble holdt 21. april 2016 hos Per Oscar Bremer i
Platåveien. Referat fra årsmøtet ligger på hjemmesiden, www.malurtaasen.no
Høstfest (‘Fest i vei’) 2016
Vi festet i Marstranderveien søndag 4. september. Grilling i gaten er eksotisk, og dette
ble en veldig hyggelig opplevelse for oss som deltok. Barna inntok gaten og lekte med
hverandre, og selv vi voksne som har bodd noen år på åsen, oppdager stadig nye,
hyggelig mennesker i våre omgivelser – enten fordi de nettopp har flyttet inn, eller
fordi våre veier ikke alltid møtes i en travel hverdag. – Dette deler vi gjerne med
enda flere!
Trafikksikkerhet
Styret har stadig kontakt med Bærum kommune hva gjelder trafikksikkerhet,
parkering i veier, med mer. I 2016 har det særlig vært et mål å påvirke kommune
og entreprenører som graver i veiene våre mest mulig forsvarlig. I tillegg til dette
har vi deltatt i aksjonen BREMS!, i samarbeid med Jar vel og Jar skole. Dette for å
bidra til trafikksikkerhet for alle i vårt nabolag. Husk at det er mange barn som bor
her og benytter veiene! – Kjør forsiktig og ta ansvar for hverandre! Vi minner om at
fartsgrensen i lokalområdet er MAKS 30 km/timen, og det er det gode grunner til!
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 (08.00 – 16.00). Etter kl 16.00 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 behjelpelig med å videreformidle medlemshenvendelser.
Velets høringsuttalelser til kommunen
I 2016 har velet uttalt seg i høringssak om valgkretser.

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 takknemlig for at alle bidrar til å holde området pent, men er bekymret
for at området ofte brukes som parkeringsplass. Takk til nabo Hartmann som stiller
vinteropplagsplass til disposisjon. I 2016 er plassen blitt kraftig rasert. Kommunen har
lovet oss at hjørnet der Andersbenken står, skal tilbakestilles.
Skrotaksjon/hageavfallsinnsamling
Gratis hageavfallsinnsamling for velets beboere ble gjennomført våren 2016.
Renova AS hentet avfallet. Høsten 2016 ble det gjennomført både skrot- og
hageavfallsinnsamling. Skrotet og hageavfallet ble hentet ved hageporten og fakturert
den enkelte etter vekt. Tilsvarende to innsamlinger vil gjentas i 2017. – Med andre ord;
– Rydd hagen om våren, og både loft, kjeller, og hage til høsten!
Jul
Pensjonister som har rundet 70 år fikk også i år en juleblomst, og det lille grantreet i
Myrabakken ble tent i begynnelsen av desember og slukket i januar. Treet er flunkende
nytt, bittelite og sjarmerende. Tradisjonen tro, fikk også alle medlemmer et lite julebrev
i postkassen sin.
Hjemmesiden og Facebookside
Hjemmesiden www.malurtaasen.no har nå vært i drift noen år. Her er det
opplysninger om kontakter i velet, velets historie, informasjon som berører beboerne,
vedtekter, referat fra årsmøter og årsberetninger, samt linker til andre nyttige kontakter
som blant annet; Jernbaneverket, Bærum Kommune, Kulturhuset, Kino og FixGataMi.
Vi tar gjerne imot tips om forbedringer. Velet har også en egen Facebookside. Vi
oppfordrer alle medlemmer til å benytte hjemmesiden og like Facebooksiden,
slik at vi i stadig større grad kan benytte dette som informasjonskanal.
E-postadresser
Vi samler fremdeles iherdig inn flest mulige e-postadresser til velets medlemmer. Dette
for å kunne formidle viktig informasjon raskt og effektivt, for eksempel om gatefesten.
Vi oppfordrer derfor igjen de som ikke har fått meldinger fra velet via e-post, og som
ønsker det, om å sende e-postadressen sin til kasserer i velet, 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 velet 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 2016 har vi støttet 17. mai-feiringen på Jar skole, og trafikksikkerhetsaksjonen
BREMS!. Via Anders Forfangs minnefond har vi gitt betydelig støtte til ferdigstillelse

av utebanen ved Jar Isforum. Dette håper vi vil være til stor glede for særlig barn og
unge i lokalmiljøet.
Takk til annonsørene
Styret takker alle annonsører i årsrapporten. De bidrar til å holde noen av velets hjul
i gang.
Malurtåsen, 19. februar 2017,
Styret i Malurtaasen Vel

