Billingstad Vel - VÅRbrev
Et informasjonsblad for beboerne i Billingstad Vel
Utgitt av styret mai 2010
17. mai på Billingstad
Små og store er hjertelig velkommen
til å delta på 17. mai-arrangementet på
Billingstad skole. Gå ikke glipp av dette
tradisjonsrike arrangementet!
Se vedlagte informasjon fra 17. maikomitéen.
Buss til Skaugum 17. mai
Billingstad Vel setter opp en buss til fri
disposisjon for Billingstad-beboere
17. mai. Bussen går fra Billingstad skole
og returnerer til Billingstad trafikkstasjon
etter toget. Se vedlagte 17. mai brosjyre
eller www.billingstad.no for nærmere
informasjon.

Lynfest

lørdag 12. juni kl 16.00
Sett av datoen for denne fine sjansen til
å treffe andre Billingstad-beboere i flere
generasjoner. Hent frem utebord/-stoler,
grillmat og drikke og still opp!
Vi holder grillene varme fra kl 16.00 til
20.00. Vi ber alle ta med en plastpose for
å ta med eget søppel hjem. Som vanlig
vil det bli fotballturnering og musikk fra
scenen.
Velkommen!

Oppgradering av Lynbanen – status
Lynkommisjonen har pr. i dag fått inn
ca. kr. 870 000 til oppgraderingen av
Lynbanen. I løpet av vinteren har flere
bedrifter med tilknytning til
Billingstad bidratt med sponsor-midler
og dette bidrar sterkt til at vi nå etter all
sannsynlighet vil kunne igangsette
arbeidene med oppgraderingen til
høsten.
Vi oppfordrer alle næringsdrivende som
bor på Billingstad til å vurdere om deres
virksomhet kan ha mulighet til å bidra
med sponsormidler eller gaver.
Som opplyst i vellets årsberetning har
Lynkommisjonen justert planene for
oppgraderingen slik at arbeidet nå vil bli
gjennomført i forskjellige faser. I første
fase vil det grunnleggende behovet med
god drenering av hele området bli
prioritert sammen med oppgradering
av grusbanen, anlegging av sandvolleyballbanen/sandhåndballbane. Planen er
at arbeidet med dette skal påbegynnes
i slutten av september og at det skal
være ferdig i begynnelsen av oktober
2010.
Før første fase påbegynnes vil det likevel
være en del arbeid som vil bli utført på
Lynbanen, men da på dugnad. Det er
satt av 3 dugnadsdager i mai og allerede
8. mai vil lekeplassen og grillplassen
bli oppgradert og satt i stand. Torsdag
27. mai og lørdag 29. mai vil dugnaden
fortsette. Vi trenger hjelp og dersom du
har mulighet til å bidra kan du kontakte
Trygve M. Gravdahl på tel.: 917 914 03
for informasjon.
Budsjettert kostnad for første fase er ca.
kr. 1.1 millioner og det er grunn til å tro
at vi vil klare dette. For å komme helt i
mål trenger vi likevel ytterligere støtte
fra bedrifter og privatpersoner og det
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oppfordres igjen til å støtte oppgradering ved kjøp av andeler eller med
sponsormidler. Gå inn på
www.billingstad.no og se hvordan du
kan bidra. Ellers vil det også i år være
mulighet for å tegne andeler på Lynfesten som går av stabelen lørdag 12.
juni.

forslaget vil dette også kunne få ringvirkninger andre steder i lokalmiljøet.
Vellet vil fortsette sitt arbeid mot en slik
utvikling!
Utbyggers planskisse over
utbyggingsforslaget i Stasjonsveien:

Utbygging på Billingstad
Vellet har fortsatt sitt engasjement i
forhold til de to planlagte boligutviklingsprosjektene på Billingstad.
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.
Vellet vil følge opp behandlingen av
klagesaken.
Stasjonsveien 2-8
Det er nylig sendt ut varsel om
arbeid med forslag til privat reguleringsplan for Stasjonsbakken. Utbyggingsforslaget ble opprinnelig varslet i
september 2007, men på grunn av ny
plan- og bygningslov med ikrafttreden
01.07.2009 har utbygger Stasjonsveien
Bolig AS (Veidekke) valgt å varsle
arbeidene på nytt.
Reguleringsforslaget omfatter en
utbygging med ca 55 leiligheter av
varierende størrelse i 2-4 etasjers
høyde, hvor øverste etasje er tilbaketrukket.
Avkjørsel blir fra Stasjonsveien 12.

Avvikling av vellets veiansvar –
erfaringer første vinter
På årsmøtet for 2009 besluttet
Billingstad Vel avvikling av vellets
ansvar for vedlikehold av velveier og
andre private veier fra 1. januar 2010.
Dermed frigjøres midler til andre fellestiltak på Billingstad, bl.a. oppgradering
av Lynbanen. En viktig årsak til avviklingen er at kommunen har varslet
at kommunale tilskudd til veivedlikehold
gradvis vil falle bort. Når det skjer ville
så å si hele velkontingenten gått til
vedlikehold av private veier.

Billingstad Vel har i et innspill til
forslagsstiller 19. april 2010 markert
klar motstand mot planene. Forslaget
innebærer at eksisterende villabebyggelse skal rives og erstattes med
boligblokker som etter vellets syn vil
stå i skarp kontrast til kommuneplanens
grunnleggende forutsetning om lokal
tilpasning. Sier kommunen ja til

Velstyret innkalte oppsitterne langs
alle felles private adkomstveier (inkl
velveier) på Billingstad til et møte 16.
juni 2009 for stiftelsen et felles veilag.
Det var imidlertid ikke interesse for å
danne veilaget. I løpet av høsten 2009
tok velstyret et nytt initiativ for å få
stiftet veilaget og innkalte til nytt møte.
Heller ikke da var det tilstrekkelig
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interesse til å danne et felles veilag.
Dermed har oppsitterne langs velveiene
selv hatt ansvaret for å drifte disse
etter årskiftet 2009/2010.
Ettersom vellet hadde ansvaret frem til
nyttår, har imidlertid vellet dekket
driftskostnadene frem til dette tidspunktet, inklusive fylling av strøkasser.
Veier som har betalt for brøyting og
strøing før nyttår vil få dette refundert
av vellet.

Innsamling av hageavfall
Onsdag 12. mai setter vellet ut en
container både på Lynbanen og på
Askenga hvor man kan kaste
hageavfall.

Tilbakemeldingene så langt tilsier at den
nye ordningen stort sett fungerer som
forventet. Styret har imidlertid mottatt
henvendelser vedrørende vedlikehold
av stikkveien fra Åsløkkveien til Fjellveien/Bekkeveien (forbi forbi Billingstad
Barnepark), som fremdeles er
Billingstad Vels ansvar. Styret skal påse
at denne stikkveien blir tilfredsstillende
vedlikeholdt.
Containerne hentes
fredag ettermiddag 14. mai.

Joker-butikken:
Husk å støtte vårt lokale
dagligvare-alternativ!

For å sikre en vellykket aksjon må vi
påpeke følgende:
• Hageavfallet må IKKE buntes,
legges i sekker el. – men kastes løst
ned i containeren!

Kraftlinjesaken
Nytt i saken er at Samferdselsdepartementet nylig har godkjent
trasévalget for nye E 16 ved Skui i
Bærum. Det betyr at Statnett nå kan gå
videre med sine planer om oppgradering av eksisterende trafostasjon
på Hamang slik at kraftlinjen gjennom
Billingstad blir overflødig.

• Kun hageavfall (løv og småkvist)
skal kastes i containeren – IKKE
annet avfall (tre, stein, plast osv)
• Vis solidaritet – ikke fyll
containeren med uforholdsmessig
mye av eget avfall.

Asker Velforbund følger opp saken på
vegne av berørte velforeninger og har
mottatt kommunens redegjørelse i
saken.
Billingstad Vels Historielag
Historielaget er fortsatt interesserte i å
få kontakt med personer som har
”historiske bilder” fra Billingstad.
Kontakt gjerne lagets leder,
Tore-Wiggo Sørensen, tlf. 909 93 444.
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Vi oppfordrer alle til å senke farten og
til å belaste skoleveiene minst mulig når
barna er på vei til og fra
skolen.
Vellet engasjerer seg i alle tiltak som
kan bedre trafikksikkerheten i vårt
nærområde.

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.

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.

