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Oppgradering av Lynbanen - status
Lynkommisjonen har pr. i dag fått inn
ca. kr. 870 000 til oppgraderingen av
Lynbanen. Fra Billingstadbeboere har
vi fått inn bidrag fra 90 husstander og
disse har gitt til sammen kr. 168 000,-.
Ellers har flere bedrifter med tilknytning
til Billingstad bidratt med sponsormidler.

Også i år har vi to juletrær på
Billingstad – ett på Lyn og ett på
stasjonen!

Selv om vi allerede har fått inn et bra
beløp er det dessverre et stykke igjen
før vi kan sette i gang arbeidene.

Vi møtes på Billingstad Stasjon kl.
16.00.

Vi har søkt Asker kommune om
økonomisk bidrag, men har nå fått
avslag på dette. Vi har også levert inn
søknader om spillemidler og der har vi
fått positive signaler om at vi vil få tildelt
spillemidler i størrelsesorden
kr. 700 000,-

Juletretenning
Finn frem nisseluene og møt frem
til juletretenning og fakkeltog!

Kl 16.10 tennes lysene på det
første juletreet, og etterpå går vi
i fakkeltog til Lyn. På Lyn blir det
sang og musikk og gang rundt
juletreet, og Holmen Skolekorps
spiller. Deretter serveres pepperkaker, gløgg og klementiner.
Velkommen til en hyggelig
adventstradisjon!

Utfordringen i forhold til spillemidler
er at vi ikke kan regne med å få disse
tildelt neste år, men må trolig belage oss
på at midlene blir fordelt utover de neste
2-4 årene.
Til tross for de utfordringene vi har med
hensyn til finansiering arbeider vi
fortsatt med oppstart av fase 1 allerede
til våren. I fase 1 er drenering av Lynbanen prioritert sammen med anlegging
av grusbane. For at fase 1 skal kunne
gjennomføres mangler det fortsatt
kr. 600 000,- som må skaffes til veie
innen noen få måneder.
Vi oppfordrer alle som ennå ikke har
bidratt til å støtte oss ved kjøp av
andeler. Ta kontakt med oss pr. e-post
på www.lars@hermans1.com og vi vil
sende deg en elektronisk faktura.
Vi vil også gjerne ha innspill fra
Billingstad-beboere dersom noen har
tips til støtteordninger, mulige sponsorer
m.v.
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I våres ble det gjennomført tre
dugnader der til sammen 8 personer
stilte, og det er for lite i forhold til de
oppgavene som skal utføres. Vi vil
derfor også gjerne ha flere som kan
stille opp på dugnader og ber om at de
som har mulighet til å bidra melder seg
til oss på e-post www.tmg@raeder.
no. Gå inn på www.billingstad.no og
se hvordan du kan bidra.

Status Kraftledningssaken
Vi har via interne kilder hos Hafslund
fått bekreftet at Hafslund kan rive
linjene til Berger når Statnett har oppgradert transformatorstasjonen på
Hamang.
Vi er i tillegg informert om at det ikke er
drift på linjene i dag. Det er kun i
spesielle perioder på vinteren at
linjene ligger inne.
Vi har i tillegg vært i kontakt med
prosjektleder for oppgraderingen av
Hamang hos Statnett. Prosjektplanen er
som følger:
· Konsesjonssøknad skal sendes til NVE
(Norges vassdrags- og energidirektorat) iløpet av November 2010
· Forventet behandlingstid på 0,5 til 1
år, dette avhenger av eventuelle
innsigelser fra ulike interessenter
(Bærum Kommune, Olje og
Energidepartementet , etc)
· Byggestart oppgradering av Hamang
iløpet av 2011
· Idriftsettelse iløpet av 2014

Billingstad Vels historielag
4. november ble det avholdt et møte i
Historielaget om ”livet på Billingstad
under 2. verdenskrig”. Et møte med
bidrag fra noen av de som bodde på
Billingstad i denne tiden. Omkring 20
fremmøtte.
Gunnar Bjercke (99) fortalte om den
viktige illegale senderen ”Corncrake”
som var plassert i Bjerckes hus våren
1944. Professor Olav Riste som regnes
som en våre aller fremste historikere
på krigstid og etterkrigstiden bidro med
innspill om denne tiden. Flere av de
andre fremmøtte bidro også med sine
historier fra Billingstad under 2.verdenskrig.
Medlemmer av Vellet som ønsker å
delta på Historielagets møter kan gi
beskjed til Tore-Wiggo Sørensen.
Tlf. 90993444 eller
E-mail: tore-ws@online.no
“Forhandlinger” om Billingstad Vels
grenser
Billingstad Vel er et av de største
vellene i Asker. Grensene er til dels
gamle og i noen tilfeller uklare..
Styret i Vellet har tatt initiativ overfor
nabovel for å få klarhet i velgrensene.
I den anledning har vi hatt grenseoppgang med Nedre Slependen Vel og
blitt enige om en mindre justering av
grensene.
Vi har også hatt møte med Hvalstad Vel
og vi er i prinsippet enige om grensene.
Det gjenstår et møte med Mellom-Nes
Vel.

· Hafslund kan deretter fjerne linjene

Hvis noen er interessert så ligger det en
del informasjon rundt Hamang saken på
www.statnett.no, søk på hamang.

Joker-butikken:
Husk å støtte vårt lokale
dagligvare-alternativ!
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Utbygging på Billingstad
Upassende utbygginger er fortsatt en
trussel mot vel-området.
Kommunedelplan
Kommunedelplanen Holmen-Slependen
har møtt så mye motstand, riktignok ikke i andre deler av området enn
Billingstad, at den blir vesentlig
forsinket. Velstyret har uttalt at vi er
bekymret for den totale trafikkbelastingen ved for sterk utbygging.
Vi har også uttalt at vi støtter en
betydelig konvertering fra næring til
bolig (IKEA-lager, Biltilsynet etc.) og en
forflytning av Landøya ungdomskole til
nabotomten til Nesbru videregående
skole.
Åstadveien 2
Reguleringsforslaget for Åstadveien 2
ble med enkelte mindre justeringer
godkjent av kommunestyret den
16. juni 2009.
Vedtaket er påklaget til Fylkesmannen i
Oslo og Akershus og forventes
behandlet innen utløpet av 2010.
Foreløpig har Fylkesmannen ikke
truffet noe vedtak i klagesaken, men
vellet følger nøye med!

Stasjonsveien 2 - 8 og 12 og
Hvidstenveien 5
Bygningsrådet i Asker kommune vedtok
16. juni 2010 å legge forslag til detaljregulering for Stasjonsveien 2-8 og 12,
og Hvidstenveien 5 ut til offentlig
ettersyn. Planforslaget legger til rette
for ca 45 leiligheter i til sammen 7
”punkthus” med 3 etasjer over
terreng og med en tilbaketrukket toppetasje. Dette er noe mindre enn det
forslagsstiller Stasjonsveien Bolig AS
fremmet (ca 55 leiligheter).
Billingstad Vel fulgte opp med en
høringsuttalelse som ble inngitt innen
høringsfristen 1. september 2010, hvor
vellets standpunkt ble gjentatt:
Vi ønsker ikke en utvikling mot at
eksisterende boliger blir kjøpt opp,
revet og erstattet med blokkbebyggelse
på Billingstad! Vi arbeider aktivt mot og
har foreslått alternativ utbygging i egnet
næringsområde. Saken er nær
behandling i Bygningsrådet. En gruppe
i Hvidstenveien arbeider aktivt med en
aksjonsplan. Vellets medlemmer bør
være forberedt på å møte opp til et
solidarisk fellesmøte når tiden er inne
(Roar Lereim, Hvidstenveien 11) og
på rimelig kort varsel. Vellet fortsetter
arbeidet og neste kapittel kan du lese i
vårbrevet…
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Lokalmiljøet
trenger din støtte!
For å kunne være en aktiv
forening trenger Billingstad Vel
din støtte. Vi arbeider for
beboernes ve og vel, så slutt
opp om oss med aktivt medlemskap.
Vellets bankkonto er
7874.05.04184 og årskontingenten er kr. 250,- pr
husstand. Merk betalingen med
navn og adresse. Benytt gjerne
vedlagt innbetalingsgiro.
Vi takker husstander som
betaler og håper med dette på
flere betalende husstander.

Vellet engasjerer seg i
alle tiltak som kan
bedre trafikksikkerheten
i vårt nærområde.

Styret i Billingstad Vel 2010/2011
Anders Bergene
(leder)

tlf 918 94 801

Bjørn Schwensen
(utbygging)

tlf 668 46 749

Trygve Gravdahl
(Lynbanen)

tlf 917 91 403

Nina Solvang
(kasserer)

tlf 916 01 271

Tore Wiggo Sørensen
(historielag)

tlf 909 93 444

Tonje Fossum
(trafikk)

tlf 928 99 729

Gjertrud Dahlen
(kraftledning)

tlf 908 26 773
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Vet du at fartsgrensen på Billingstad
er 30 km/t?
Velstyret vil minne alle bilister på
Billingstad om å overholde fartsgrensene. Vi oppfordrer alle til å senke
farten og til å belaste skoleveiene minst
mulig når barna er på vei til og fra
skolen.

