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Årsberetning for Engelsrud Vel til årsmøte 

2021 
 

Følgende personer har hatt verv i Engelsrud Vel i 2020 og 2021: 
 

Styret 
Leder: Ottar Langehaug 

Nestleder og kasserer: Hans Knut Liknes  
Medlem og brøytekontakt: Alexandre Bremer  

Sekretær: Line Fjelde 
Medlem: Terje Hopaneng 

Varamedlem: Monica Bendiksen 
Varamedlem: Mona Hallquist Henricks 

 

Komitémedlemmer 
 

Revisjons- og kontrollkomiteen: Sverre Isachsen–leder, Bjørn Greger–medlem 
 

Styret har månedlige møter gjennom året.  
Ved årsmøte 2021 hadde vellet 231 betalende medlemmer, ned fra 240 i 2019.  

Samtidig var 103 medlemmer påmeldt brøyteordningen for gårdsplass.  
Fellesvei her er det 2000 m hvor vi nå de fleste veier fått dannet et veilag hvor 

de selv fordeler brøyteutgifter.  
 

Styret har arbeidet med følgende saker 

 

• Brøyting 

Styret inngikk i 2019 ny treårskontrakt med brøyteentreprenør 
Skaaret Landskap. I 2020 forlangte Skaaret likevel en kraftig 

prisøkning for ikke å bryte kontrakten. Vi fikk forhandlet prisen ned 

til et nivå vi ikke klarte matche med tilbud fra andre entreprenører. 

I 2021 kom Skaaret igjen med et krav om kraftig økning av 
prisene. Da var vi kommet til prisforlangende vi ikke kunne godta. 

Vi har sjekket hele markedet uten å bli fornøyd før vi fikk et tilbud 
fra Ringebu Graveservice i Engelsrudlia 62, kortreist brøyting! 

All administrasjon går via vellet. Styret står for oppfølging av 
kontrakten i forhold til og økonomi og kvalitet og være bindeledd 

mellom entreprenør og medlemmer.  
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• Gang-sykkelvei Engelsrud Lierskogen 

Det har blitt godkjent to nye reguleringsplaner bygging av ny gang 

og sykkelvei mellom Engelsrud og bensinstasjonen på Lierskogen. 
En for hver kommune. Det er ikke bevilget penger til bygging ennå, 

men vellet følger opp i samarbeid med Lierskogen Vel og 
Samfunnslag. Vi ønsker nå å innkalle til et nytt møte med alle 

aktører, Asker og Lier kommuner, Viken Fylkeskommune og 
Statens vegvesen. Det er viktig å få til dette før fylket eventuelt 

blir delt igjen. 

 

• Trafikksikkerhet 
Vi har sendt en henvendelse til kommune, fylke og vegvesen der vi 

påpeker store mangler med trafikksikkerheten i området. Vi har 
også gått befaring med kommunen, Vardåsen skole og FAU. Vi har 

bedt om et møte for å komme fram til en handlingsplan.  

 

• Regulering av DIF og området rundt 

Våre innspill for å få endret forslaget før det ble lagt ut til 1.gangs 

behandling ble ikke tatt hensyn til. Forslaget ble vedtatt med knapt 
flertall og sendt ut til høring. Vi sendte inn nye kommentarer til 

planen i forståelse med DIF og Asker helsesportlag. Etter et nytt 
dialogmøte i kommunen er vi fornøyd. Vi har fått fram vårt syn og 

det kom en ordlyd på referatet fra møtet som betyr at de viktigste 
kravene ble hensyntatt og rekkefølgebestemmeler ble forandret så 

de ikke er til hinder for riktig utvikling av området- 

Vellet er fortsatt interessert i samarbeid om et allbrukshus med 

DIF, Helsesportlaget og eventuelle andre aktører.  

• Dugnader 

Det ble ikke avholdt dugnader i 2020 og 2021 på grunn av Corona-

pandemien. 

Styret har slått gresset lang stien mot Engelsrudstranda og på 

Lek3 
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• Badeplassen i Nordvannet. 

I 2021 har vi skaffet en ny badebrygge og reparert brygga ved 

land. 

• Veltomta mot Drammensveien 

Det er ikke gjort arbeid på veltomta i 2020/2021 

• I 2020 og 2021 ble det hverken St. Hans-feiring og eller 

julegrantenning, begge pga Corona-pandemien. 

På kommende årsmøtet 2021 vil styret ellers be årsmøtet om å bekrefte 
fjorårets vedtak om å endre regnskapsåret for Engelsrud Vel til å gå fra 1. juli 

til 30. juni, og som en følge av dette også å flytte tidspunkt for framtidige 
årsmøter fra 1. kvartal (mars) til 3. kvartal (september). Det refereres til egen 

sak til årsmøtet 2021. 

Avslutningsvis ønsker styret å takke alle som har bidratt til å gjøre Engelsrud 
Vel til et trivelig sted å bo. Vi ønsker spesielt å takke Line Fjelde som nå trer ut 

av styret 

Basert på vedlagte beretning, reviderte protokoller, regnskaper og 

budsjettforslag, søker styret årsmøtet om ansvarsfrihet. 

 

Engelsrud, 25. oktober 2021 

 

Ottar Langehaug 

Styrets leder 
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