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OPPGRADERINGEN AV LYNBANEN RULLER VIDERE!
På den vakre sommerdagen lørdag 30. april stilte over 100 Billingstadianere opp
på dugnad på Lynbanen. Busker og trær ble kuttet, benker og bua ble beiset,
lekeutstyret malt. Kjempeinnsats og stemning sørget for at betydelig arbeid ble
gjort. Tusen takk til alle som stilte opp!
Dugnaden er en del av opptakten til den forestående oppgraderingen av friområdet i regi av Lynkommisjonen. Rett etter 17. mai er anleggsmaskinene på
plass og begynner gravearbeidene for den nye dreneringen som skal sikre oss et
nytt flott område for sport, lek og rekreasjon i vårt nærområde.
Følg med videre!

17. mai på Billingstad skole
Alle er hjertelig velkommen til å delta
på skolens arrangement. Bli med og
opplev ekte 17. mai-stemning!
Se invitasjon fra 17. mai-komiteen på
Billingstad skole som ble lagt i postkassene før påske. Programmet for
dagen kan også lastes ned fra nettsidene våre!
Det settes også i år opp en buss fra
skolen til Skaugum, for de Billingstadbeboerne som ikke får følge bussene til
skolebarna. Bussen går kl. 07.15.
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LYNFESTEN LØRDAG 27. AUGUST!!
Sett av datoen for denne fine sjansen til
å møte flere generasjoner Billingstadbeboere til hyggelig sommerfest! I år
blir Lynfesten etter sommerferien på
grunn av den forestående oppgraderingen.

Innsamling av hageavfall
Fredag 13. mai setter vellet ut en
container både på Lynbanen og på
Askenga hvor man kan kaste
hageavfall.

Det kommer egen invitasjon fra
Billingstad Kvinne- og Familielag,
Billingstad Idrettsforening og Billingstad
Vel med nærmere detaljer.
Vi satser på rekordstort oppmøte på en
Lynbane i ny prakt på sensommeren!

Nærbutikken Joker
Vi vil fortsatt oppfordre alle til å
bruke nærbutikken! Det er viktig at
vi beholder butikken på
Billingstad. Vi minner om at du kan
få varene kjørt hjem fra Joker!
Trafikk på Billingstad
Vellet får ofte henvendelser om at det
er mange biler som kjører fortere enn
forsvarlig i boligområdene. Vi ber om at
alle tar hensyn til gående og syklister.
Dette er spesielt viktig nå på våren, når
mange barn er ute og prøver sykler, rullebrett og andre leker.

Containerne hentes
mandag 16. mai.
For å sikre en vellykket aksjon må vi
påpeke følgende:
• Hageavfallet må IKKE buntes,
legges i sekker el. – men kastes løst
ned i containeren!
• 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.
Velgrenser
Representanter fra Styret har i 2010
hatt møter med Nedre Slependen Vel.
Videre har man deltatt på møte i regi av
Asker Velforbund for drøfting av velgrenser med nabovel.

Styret i Billingstad Vel henstiller alle om å ta hensyn til sitt
nærmiljø ved gressklipping og
bruk av andre støyende hagemaskiner!

Billingstad Vel er et stort Vel som har
sine røtter tilbake til 1922. I 1959 ble
Lilleåsen Vel innlemmet. Vi har klargjort
grensen mellom Billingstad Vel og Nedre
Slependen Vel. Fra tidligere har Nedre
Slependen Vel omfattet Billingstadsletta
frem til Billingstadveien. Det er foretatt
noen mindre justeringer.
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Muligheten for en sammenslåing
av disse to vellene har blitt drøftet.
Styret i Billingstad Vel har vært av
den formening at det ikke er noen
fordel å bli enda større. Sakens realitet vil trolig ikke komme opp før i
2012.
Utbygging på Billingstad
Vellet har engasjert seg kraftig i de
to planlagte boligutviklingsprosjektene i Åstadveien 2 og
Stasjonsveibakken. Styret har
gjennomført flere møter, deriblant
befaring, med teknisk etat og
representanter fra bygningsrådet i
kommunen for å belyse og diskutere
prinsipielle sidene og mulige
konsekvenser av utbyggingsplanene,
samt alternative løsninger.
Den planlagte utbyggingen i
Stasjonsveien 2-8 med blokker ble
forkastet av bygningsrådet ved
2. gangsbehandlingen i desember
2010. Styret i Billingstad Vel vil takke
alle medlemmer som bidro til dette,
bl.a. ved deltakelse på befaringen i
forkant av bygningsrådsmøtet.
Utbyggingen i Åstadveien 2 ble vedtatt av kommunen i 2009 og klagen
til fylkesmannen i Oslo og Akershus
førte ikke frem. Det er imidlertid
opprettet en aksjonsgruppe som
arbeider videre med denne saken,
bl.a. med grunnlag i den økte
trafikkbelastningen som den planlagte utbyggingen (sammen med
øvrig utbygging opp mot Åstad gård)
vil medføre i Åstadveien.
Billingstad Historielag
Historielaget har etablert et
arbeidsutvalg som arbeider med flere
prosjekter. Herunder et skrift om
Billingstad beregnet på nyinnflyttede
Billingstadbeboere. Det foreberedes
også et eget skrift i forbindelse med
Vellets 90-årsjubileum.
Videre planlegges oppsetting av skilt
på de stedene på Billingstad som har
en historisk interesse.

Det har vært avholdt et møte om
Billingstad under 2. verdenskrig.
Godt fremmøte og mange interessante ting som kom frem fra folk som
bodde på Billingstad på den tiden.
Kraftledningssaken
På vellets årsmøte tirsdag 3. mai
stilte representanter fra Statnett og
Hafslund og redegjorde for status for
kraftledningen.
Det ble forklart at det foreligger to
alternative løsninger for å øke
kapasiteten på Hamang trafostasjon, som er nødvendig for å ta
ned den nåværende luftledningen
over Billingstad. Etter alternativ 1,
en “konvensjonell løsning”, er planen
å kunne fjerne ledningen i 2014. Det
andre alternativet innebærer en lang
mer omfattende planleggings- og
anleggsperiode.
Billingstad Vel har inngitt følgende
uttalelse i forbindelse med Statnetts
søknad om konsesjon for utbygging
av Hamang trafo:
Billingstad vel ønsker at alternativ 1
velges da vår interesse i denne saken
er at 47 kV luftstrekket mellom Hamang og Berger fjernes så fort som
mulig grunnet
• stråling (uavklart helserisiko fra
elektromagnetisk stråling),
• sikkerhet (strekket går over tettbebyggelse med mange barnefamilier,
slike master er fristende å klatre i)
og
• estetiske hensyn (disse mastene er
sjenerende og er miljøforurensende)
Luftstrekket kan ikke fjernes før
Statnett har utført oppgraderingen
av Hamang som det søkes om.
Det bemerkes av Statnett i søknaden
at fjerning av disse linjene vil gi
betydelig mindre elektromagnetiske
felter ovenfor personer som bor
langs linjetraseen.
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• valg av ny E16 trasee
• grunnforhold
• løyver og midler
Dette medfører en betydelig økt risiko
for at Hamang oppgraderingen vil utsettes og forskyves langt frem i tid, som
igjen resulterer i usikker forsyningssikkerhet grunnet utrangert anlegg og
ytterligere utsettelser for fjerning av
luftstrekket Hamang Berger.
Vi ønsker også å belyse at det i 2001 ble
gravd ned 132 kv kabler fra Berger til
Hamang slik at luftstrekket over boligområder fra Hamang til Berger skulle
kunne fjernes. Det har nå gått 10 år og
svært lite har skjedd. Nå må lovnader
oppfylles, dette burde vært løst
tidligere. Slik det ser ut i dag vil det ved
valg av alternativ 1 tidligst være mulig å
fjerne luftstrekket i 2016, det er da gått
15 år siden oppgraderingen av bakkenettet, det får holde!

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.
504 beboere i vårt velområde har
betalt medlemskontingenten for 2010.
Det er det høyeste antall noensinne! Ettersom det er over 1000 husstander på
Billingstad, bør det likevel være mulig å
få flere aktive medlemmer!

Vellets bankkonto er
7874.05.04184 og årskontingenten er kr. 280,- pr husstand. Merk betalingen med navn
og adresse. Benytt gjerne
vedlagt innbetalingsgiro.

Vellet fortsetter kampen for å få fjernet
den skjemmende kraftledningen!
Avvikling av vellets veiansvar
Billingstad Vels ansvar for veivedlikehold
opphørte fra 1. januar 2010 etter vedtak
i årsmøtet for 2008. Styret har tidligere
redegjort for bakgrunnen for dette.
Styret har inntrykk av at ordningen
fungerer bra og mottar gjerne innspill
fra berørte.
Billingstad vels webside
Ikke glem å ta en tur innom Billingstad
Vels webside www.billingstad.no!!
Styret vil også vurdere andre kanaler
for å nå ut til sine medlemmer, f eks ved
å opprette en egen Facebook-gruppe.
Innspill mottas med takk!

Innbetaling av kontingent for
2011 - Lokalmiljøet trenger din
støtte.
Styret i Billingstad Vel 2011/2012
Ånen Ringard (leder)

tlf 932 57 161

Nina Solvang (kasserer)

tlf 916 01 271

Gjertrud Dahlen Orre

tlf 908 26 773

Tonje Fossum

tlf 928 99 729

Linda Pedersen

tlf 922 16 554

Kato Helgheim

tlf 901 67 739

Frode Pedersen

tlf 907 22 391

Styret for Billingstad Vel ønsker deg
en fin vår og sommer 2011!
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Basert på søknaden fra Statnett synes
alternativ 1 som det eneste alternativet
hvor man kan se en klar sluttdato.
Alternativ 2 baserer seg på for mange
usikre momenter da denne løsningen
avhenger av

