VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE – JONGSÅSEN VEL
Det avholdes årsmøte for medlemmer i Jongsåsen Vel tirsdag 17. mars 2020 kl 18.30 på Jong
skole i Personalrommet, 3.etg (det vil bli merket).
Vi ser frem til å se deg. Styret vil også i 2020 orientere om aktuelle saker for vårt nærmiljø. Videre har
vi invitert Bærums varaordfører Siw Wikan for å fortelle om hva som skje i Bærum for tiden; herunder
E18 og Fornebu. Hun vil også snakke om fremtidens utfordringsbilde for Bærum kommune.
Vi bor i et attraktivt område - sett deg inn i sakene og gjør deg klar til å påvirke!

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer og referent samt to medlemmer til å underskrive referatet
Godkjenning av årsmeldingen for 2019
Godkjenning av regnskap for 2019
Godkjenning av budsjett for 2020
Saker innkommet fra medlemmene (se under)
Valg av styre (kandidater vil være forespurt). I år er Morten Dahl-Hansen, Julie Mathiesen og
Marianne Brangstrup på valg.
Valg av valgkomité og revisor

Saker medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet må leveres skriftlig til styret innen fredag 13. mars
2020 v/ Morten Dahl-Hansen, Damveien 6, 1337 Sandvika, eller som post sendt på vår nettside
www.jongvel.org.
Årsmøtet heves – over til orienteringssakene hvor styret tar opp aktuelle saker i vårt nærmiljø. Vi
tilpasser agendaen etter vår inviterte gjest varaordføreren, som har et tett program.
Det er mange spennende saker - møt opp og vær engasjert! Ønsker du å være med i styret - ta
kontakt med valgkomité eller leder!
Jongsåsen, 3. mars 2020
For styret i Jongsåsen Vel
Morten Dahl-Hansen (sign)
Leder

NB: Dette skrivet er også tilgjengelig på www.jongvel.org
Obs! Det blir våraksjon for vellets medlemmer mandag og tirsdag 4-5. mai kl. 17-19 (NB).
Like husnummer leverer på mandag 4, ulike på tirsdag 5.
Husk å sjekke at du har betalt velkontingenten!
Informasjon kommer på www.jongvel.org - så følg med!
Som i fjor brukes komprimatorbiler og ikke containere. Det betyr at vi fortsatt sorterer etter hageavfall,
treverk, metall og restavfall, men vi får hjelp til dette av mannskap fra Renova. De vil som i fjor stå på
PARKERINGSPLASSEN VED HOVEDINNGANGEN PÅ SKOLEN.
Renova aksepteres bildekk, bilbatterier, elektriske artikler og trykkimpregnert tre, men IKKE maling,
fugepatroner, diesel/bensin, løsemidler, etc. som må leveres godkjent innsamlingssted.
Informasjon kommer på www.jongvel.org og Facebook “Jongsåsen Vel” - så følg med!
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ÅRSMELDING FOR JONGSÅSEN VEL 2019
Årsmøte for 2018 ble avholdt på Jong skole den 20. mars 2019.
Styret har i 2019 bestått av:
Velleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlemmer:

Valgkomité:
Revisor

Morten Dahl-Hansen
Julie Mathisen
Thomas Bech Pettersen
Jeff Wasserman
Simen Dahl
Marianne Brangstrup
Sindre Zeiner-Gundersen

Damveien 6
Jongsstubben 11
Jongsåsveien 50 B
Solhaugveien 22
Jongskollen 12
Jongskollen 1
Jongsåsveien 46 B

Guro Nymann Vangen
Tom Holtmann
Thure Carlsson

Snippebakken 8
Jongskollen 31
Jongsåsveien 44

Styremøter
Styret har avholdt 3 møter i perioden, i og med at det har vært færre kritiske saker i 2019 enn før. Vi har i
tillegg hatt utstrakt e-postkontakt og flere underkomitémøter, samt møter/telefonmøter med eksterne.

Medlemmer
Antall betalende medlemmer pr. 31.12.2019 var 550 husstander (593 i 2018).
Om du har glemt å betale i 2019, går det an å betale dobbelt i 2020 :-).
Til hver enkelt: Ikke glem å påføre navn, adresse og epostadresse når du betaler!

Økonomi
Regnskapet viser et overskudd på kr 21 490,63 (2018: kr 27 774,47) — bedre enn budsjettert.
Sum eiendeler er pr. 31.12.2019 kr 413 010,91 (2018: kr 391 020,28) — bestående av bankinnskudd.
“Andre inntekter/refusjon” i 2019 er momsrefusjon (for utlegg i som er gjort i 2018)

Styrets arbeid i perioden
Våraksjon
Våraksjonen ble avholdt 7. og 8. mai etter de samme nye opplegg der firmaet Renova stilte med
komprimatorbiler og personell. Dette var også i 2019 en meget effektiv ordning med stor oppslutning.
Totalprisen for våraksjon og høstaksjon til sammen ble kr 90 722 (i 2017 kr 83 488). Erfaringen med
denne ordningen var så god både for dem som leverte avfall og for styret at ordningen gjentas i 2020.

Høstaksjon
Høstaksjon ble avholdt i slutten av oktober på samme måte som i fjor, altså kun for hageavfall som
hentes med spesialbil (på tre steder). Medlemmene viste god skikk og kastet kun rent hageavfall; ikke
plastposer, tykke stammer/vedkubber, stein og annet rask som ikke hentes.
Dette var ellevte gang slik høstaksjon ble avholdt, og også i 2019 var oppslutningen svært god.

Grillfest/sensommerfest - Forever Jong!
Det ble arrangert en meget vellykket Forever Jong sensommerfest med grilling og konsert i skolegården
på Jong skole fredag 30.8. Våre venner i bandet “Ugly Jack”, med innspill Jeff og Ella Wasserman,
fremførte en rekke hits til stor jubel fra publikum. Festen samlet i alt ca 140 deltagere med stort og
smått, og varte til litt utpå natten. Har du ikke vært på “Forever Jong”, har du gått glipp av noe!

Støtte
Det er ikke mottatt søknader og ikke bevilget penger til lag og foreninger i 2019, unntatt til Asker og
Bærum trafikksikkerhetsforening, Bærum Velforbund og Vellenes Fellesorganisasjon som Jongsåsen Vel
er medlem i.
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Nettsted
Styret bruker mye tid på utdeling av skriftlig informasjon for å sikre at vi når alle våre medlemmer - og
øvrige naboer som er potensielle medlemmer. Vellet har nettside på www.jongvel.org. Nettsiden er
oppgradert rent teknisk slik at den er enklere å oppdatere.
Vellet har også Facebook-gruppen “Jongsåsen Vel” - meld deg inn, da vel! Dere som allerede er meldt
inn kan gjerne legge til de av dine Facebook-venner som hører Jongsåsen Vel til. Dette er en lukket
gruppe for beboere eller andre med beboer-tilknytning. Sørg derfor for at velstyret forstår at du som ber
om medlemskap hører til i vellet (ikke alle har nemlig FB-profiler som viser at du hører hjemme på Jong).

Bærum kommunes nye arealplan 2017-2035
Denne ble vedtatt i kommunestyret 4.4.2018, og der fikk vi gjennomslag for at “Hundejordet” endelig blitt
“grønnstruktur” istedenfor “offentlig institusjon” som tidligere. Merk: ikke alle kommunens kart er rettet.
Det har vært avholdt møter mellom velstyret og BK Park & Idrett når det gjelder bruk av grøntområdet.

Jubileumsboken
Nye medlemmer som ikke har fått jubileumsboken fra Jongsåsen Vels 100-årsjubileum i 2012 kan
henvende seg (med kvittering for medlemskontingent) til styret for å få sitt eksemplar.

Ulovlig hugst i vernet skog mellom Kjørbo Vest og Jongskollen
Den massive hugsten som sameiet Kjørbo Vest hadde foretatt i skogen mellom Kjørbo Vest og
Jongskollen er nå ryddet og saken avsluttet fra kommunens side.

Utbyggingssaker i nærområdet
Det er mange utbyggingssaker rundt vårt nærmiljø som er i forskjellige faser. Styret har i perioden vært
til stede på flest mulig politiske møter der lokale utbyggingssaker er blitt behandlet. De viktigste sakene:
● Søndre Jong-utbyggingen: Søndre Jong er ferdig utbygget iht gjeldende regulerings- og
bebyggelsesplan. Velstyret er imidlertid oppmerksom på at utbygger fortsatt eier det arealet som er
ubebygget. Nye initiativ kan jo komme.
● Jong skole: Vellet har gått i samarbeid med FAU ved Jong skole om engasjement for skolens
utearealer og trafikksikkerhet.
● “Thons parkeringsplass-utbygging” - og andre prosjekter!: Thons forslag til 6-8 etasjer med
boliger og butikker, muligens inkludert “butikkbro” til Storsenteret og/eller Thon Hotell vil måtte
følges opp etter at kommunens nye arealplan er
vedtatt. Her er det flere prosjekter på trappene!
● Kjørbo Vest (Forsvarstomten): Utbyggingen er
ferdig. Broen over Jongsåsveien med rampe videre
til gangsti bak Storsenteret er på plass. Den store
midlertidige parkeringsplassen på “den mulige
skoletomten” bak Kjørbo vest er nylig stengt, og når
det skjer noe her vil nok ny gangvei til Jong bli
bygget iht plan. Styret følger saken.
● E18: Dette er for tiden et stort diskusjonstema etter
at Viken har trukket sin støtte. Mer info på møtet.
● Hamangområdet: E16 er ferdigstilt i Sandvika, men
nå er omleggingen av veiene i
Industriveien/Hamang påbegynt, og det jobbes med
planer.
● Slependen/Malerstua: Intet nytt er skjedd (offisielt)
siden sist. Styret følger saken.
● Ringeriksbanen: Prosjektet nærmer seg.
Massetransporten fra tunneldrivingen vil påvirke
vårt nærområde. Styret sendte inn høringsuttalelse i
2018.
Styret orienterer på årsmøtet.
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Resultatregnskap og balanse 2019
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