Styrets beretning for 2012
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. Vi tar gjerne imot innspill og henvendelser
fra medlemmene.
Styret har vært representert ved Bærum Velforbunds årsmøte og i diverse informasjonsmøter
arrangert av Velforbundet og Bærum Kommune.
Pensjonister (70 år+) fikk også i år en juleblomst.
Årsmøtet 2012
Årsmøtet med beretning for 2011 ble holdt mandag 25.april 2012 hos Karin Solstad. Referat fra
årsmøtet ligger på hjemmesiden, www.malurtaasen.no
Årsfesten
Etter årsmøtet var det lenge tradisjon å arrangere årsfest, men oppslutningen har vært synkende de
senere årene. Styret bestemte seg derfor for ikke å arrangere årsfest i 2012. Vi er imidlertid åpne
for å ta opp tradisjonen igjen hvis medlemmene finner det ønskelig.
Sommerfesten 2012
I 2012 ble det ikke avholdt sommerfest. Dette skyldtes særlig at det var planlagt en rekke
jubileumsaktiviteter i forbindelse med det forestående 100 års-jubileet for Malurtaasen vel. Disse
ble dessverre avlyst etterhvert. 2012 ble dermed et dårlig år hva gjelder felles sosiale aktiviteter.
Styret ser frem imot å gjenopprette dette.
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
mange steder, særlig vinterstid. Tenk også på store biler fra renovasjonen og fremkommeligheten
for brøyte-og strøbiler om vinteren. Skulle uhellet være ute og behov for brannbiler oppstå, vil det
være kritisk når parkerte biler så vidt gir plass for passasje av personbiler.
Brøyting og strøing
Alle spørsmål angående brøyting og strøing gjøres til kommunens veg- og trafikketat på telefon
67 50 43 72 i tiden kl 0800 – 1600. Etter kl 1600 er det dessverre ingen vakttelefon. På vår
henvendelse om dette ble vi bedt om å kontakte etatsledelsen hvis behovet dukket opp. Styret er
selvsagt også beredt til å videreformidle henvendelser.
Ifølge gjeldende retningslinjer blir brøyting foretatt ved 7 cm snøfall på boligveiene.
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.

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.
Juletreet
Lysene på treet i Myrabakken ble tent i begynnelsen av desember og slukket i januar måned.
Skrotaksjon/hageavfallsinnsamling
Skrotaksjon og innsamling av hageavfall ble gjennomført i april måned. Vi hadde inngått avtale
med Renova AS, som hentet avfallet og skrotet ved hageporten. Skrot ble fakturert den enkelte
etter vekt, mens hageavfallet ble betalt av vellet. Erfaringen med denne ordningen var god, og vi
fikk mange positive tilbakemeldinger fra medlemmene. Vi ønsker derfor også å gjenta dette i
2013. Styret har derfor arbeidet sammen med andre vel for å forhindre at Bærum kommune
innfører forbud mot felles transport til Isi avfallsanlegg.
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.
100-årsjubileum i 2014
Datoen for 100 års jubileet er 1. februar 2014, og jubileumskomiteen har arbeidet med å arrangere
forskjellige aktiviteter. Vi henviser til informasjon som er lagt i alle beboeres postkasser. Det har
dessverre ikke vært mulig å gjennomføre det planlagte, delvis pga for få påmeldte og delvis pga at
Jarhallen/Grendehuset ikke ble klar til bruk i tide. Nye aktiviteter planlegges, så følg med – på
hjemmesiden vår og særskilt utsendt informasjon.
Komiteen består av Jan Ludvig Bay, Henriette Benjaminsen, Per Oscar Bremer, Ivar Clausen,
Tina Falster, Kathrine Flaaten, Cathrine Lium Giævert, Helene Helvik, Kai Krüger Henriksen, Liv
Hovem, Gro Marthinsen, Torun Skotte og Karine Ugland Virik.
Bare kontakt dem hvis dere har ønsker og gode ideer til feiring av vellets 100 års jubileum!
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 jevnlig av lokale lag og organisasjoner. I tillegg har huset en flott festsal med
tilhørende kjøkken, kinosal og foajé som også bidrar til at huset kan leies ut til private selskaper
og arrangementer i helgene. 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 kulturelle aktiviteter på e-post: alc@nemoq.no
Innspill og ønsker kan også sendes direkte til Kulturhuset Stabekk kino: post@stabekkino.no
På hjemmesiden til Stabekk kulturhus er det mer om aktivitetene http://www.stabekkino.no/

Hjemmesiden
Hjemmesiden www.malurtaasen.no har nå vært i drift noen år. Her er det opplysninger om
kontakter i vellet, vellets historie, informasjoner som berører beboerne, vedtekter, referater fra
Årsmøte og Årsberetningen, samt linker til andre nyttige kontakter som bl. a. Jernbaneverket,
Bærum Kommune, Kulturhuset, Kino og FixGataMi. Hjemmesiden fikk ny design i 2012. Vi tar
gjerne imot tips om forbedringer.
Takk til vår nettansvarlige Tom Helle, som tar hånd om de tekniske utfordringene i å oppdatere
informasjonen på siden.
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 2012 har vi støttet 3 formål:
Kr 1000 i tilskudd til 17. mai komiteen ved Jar skole
Kr 1000 i tilskudd til Jar Skolekorps
Kr 5000 til Jarløkka gressbane. Dette tilskuddet kom fra Anders Forfangs fond
Takk til annonsørene Styret takker alle annonsører i årsrapporten. De bidrar til å holde noen av
vellets hjul i gang.

Malurtåsen, 20. februar 2013
Styret i Malurtaasen Vel

