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ÅRSBERETNING 2020-2021 

På grunn av Covid-19 ble årsmøtet av holdt i juni 2020. Styret hadde sitt konstituerende 
Styremøte i slutten av juni. I dette møtet satt styret opp en møte- og aktivitetsplan frem til 
og med Årsmøte i 2021. Totalt 5 styremøter ble planlagt, hvorav 4 ble gjennomført ihht 
planen. 

Det samme styre har sittet for både Nærsnes Vel og Veilaget Gamle Nærsnes i perioden og 
styremøter er avholdt samlet, men med separert saksliste for spesifikke Vei- eller Vel-saker. 

 

En hovedoppgave for veilaget er å sørge for måking og strøing på velveiene. Erfaringene fra 
foregående sesong gjorde at vi inviterte både Karl Ramton og Hagen Maskin as til å gi tilbud. 
For å legge til rette for best mulig tilbud inviterte vi til å gi tilbud på en 3-års avtale. Karl 
Ramton leverte tilbudet med lavest pris og vant kontrakten.  

To veistrekninger på Nærsnestangen er tatt opp som velvei i henhold til reglene i 
veireglementets §1 og etter at de selv hadde bekostet utbedring og asfaltering.   

Som i foregående år har veivedlikeholdet vært behovsprøvd. En strekning fra Saltbutangen 2 
til 7 ble asfaltert. I tillegg er det utført mindre utbedringer, fortsatt med fokus på å forsterke 
veiskuldre for å unngå skader på lengre sikt. 
 

Det ble, som i tidligere år, arrangert Dugnad i forkant av 17 mai for å rense opp søppel, 
buskas og kratt før nasjonaldagen. Containere for hageavfall ble plassert rundt området og 
det var mange som stilte opp på dugnaden. En stor takk til alle! Nærsnes Vel ved Erik 
Andreassen på Joker stod som vanlig for heising og firing av flagget ved ankeret 17 Mai. Erik 
har også tatt oppgaven med å overholde flaggreglene og nasjonale flaggdager. Stor takk til 
Erik.  

Vi klarte å etablere et fast opplegg for gressklipping av området rundt ankeret med det var 
til tider ikke så fint som vi ønsker at det skal være.  

Julegrantenningen i år ble annerledes pga. av Covid-19. Treet ble tent som vanlig og det ble i 
løpet av desember påfyll med lys etter tilbakemelding for lite julelys.  

 

Det er fortsatt diskusjoner om Grendehusets forvaltning ref. innspill fra siste Årsmøte. 
Nærsnes vel foreslår å nedsette en ny arbeidsgruppe til å lede dette arbeidet.  

Nærsnes vel bidro med 10.000 kroner til forskjønning av uteområdet ved kirken. Planting ble 
gjort under høsten så vi gleder oss til å se hvor fint det blir i vår.  

 

Nærsnes vel har søkt Lokalsamfunnsutvalget i kommunen om støtte til aktivitet for 
nærmiljøet, og fikk tildelt 70.000 kroner som skal gå til utbedring av skogsvei mellom 
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Baardsrud feltet og Sokkabekkveien. Arbeidet påbegynnes våren 2021. 
Lokalsamfunnsutvalget skal legge til rette for at innbyggere, lag og foreninger og andre 
lokale aktører får mulighet til å ta del i og medansvar for saker som angår lokalsamfunnet de 
er opprettet for, og Nærsnes vel ønsker forslag på aktiviteter og tiltak velkommen, så skal vi 
sørge for at søknader blir behandlet.  

 

Faste aktiviteter Nærsnes Vel arrangerer; 

- Dugnad (første tirsdag i mai) 

- Heising og firing av 17 mai flagget på Nasjonaldagen 

- Arrangementet rundt julegrantenning (1. advent) 

 

 
 

FORSLAG PÅ AKTIVITETER OG PLANER FOR 2021 – 2022 
- Styret søker å ta ansvar for å kunne heise flagget på nasjonale flaggdager. Erik har 

påtatt seg dette oppdraget og følger opp og koordinerer.  
- Etter at Nye Asker kommune er et faktum planlegges kontakt med kommunen for å 

utrede mulighet for å få kommunen til å overta velveier eller i noen grad å støtte 
veivedlikeholdet slik vi har forstått at det gjøres andre steder i kommunen – og i 
andre kommuner. Dette var planlagt, men ble ikke gjort i forrige periode 

- Det er heler ikke for kommende periode lagt opp til større asfalteringsarbeider i men 
det antas at det i år også vil påløpe betydelige beløp til stedvise utbedringer. 

- Styret ønsker å invitere til en ide dugnad om hvilke nærmiljøtiltak Nærsnes Vel bør 
gjøre fremover og sette opp en opprustningsplan for de kommende årene. 

- Nedsette en ny arbeidsgruppe for å se på forvaltningen av Grendehuset 

- Nedsette en arbeidsgruppe for å identifisere muligheter og utfordringer for ett felles 
Vel på Nærsnes.   
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