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1 Saker fra Bærum velforbund 

1.1 Kvistinnsamling  

Dette er en viktig sak for mange vel i kommunen. Vi snakker om over 700 000 kg hageavfall som blir 
samlet inn. Dette er et volum kommunen ikke klarer å ta imot separat og som vil medføre et kaos på 
ISI som om det ikke var stort nok om våren fra før av. 

 
Det ble lovt i forrige møte at kommunen skulle fremme et forslag for kommunestyret i løpet av høsten 
en løsning som begge parter kunne leve med. Vi skriver november og ingenting har skjedd. Vi tok det 
opp politisk og de venter på dere.  

 
Hva er grunnen til forsinkelsen og hva er deres løsning på problemet? 
 
Svar  
Det kommer en politisk sak til MIK om dette i januar 2023 møte. 

1.2 Husstander i velkretsene 

Kan velforbundet få en oversikt over antall husstander i velkretser? 
 
Svar  
Bærum kommune foreslår følgende prosess for å sikre velene denne dataen: 
 

• Vellene ser over velgrensene for å kvalitetssikre at de er tegnet opp riktig, spesielt de som ikke 
er tegnet opp med en fullstendig polygon – Fornebu for eksempel. Dette er viktig for å få riktig 
antall husholdninger i hver vel. 

• Vellene finner denne informasjonen i Bærumskart, under kartlaget ‘Velkretser (Lokale data)’ 
under ‘Administrative kretser’. Se bildet under. 

• Bærumvelforbund sender en anmodning om justering av velgrenser og et ønske om å få antall 
husholdninger i hvert vel til post@baerum.kommune.no.  

https://kommunekart.com/klient/baerum/kart
mailto:post@baerum.kommune.no
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1.3 Monstermaster  

Hva er status på kommunens arbeid og hva er planen videre for arbeid mot disse mastene? 
 
Svar  
NVE ga 30.8.21 konsesjon til å bygge ny 420 kV luftledning mellom Hamang og Smestad 
transformatorstasjoner. Både Oslo og Bærum kommuner har reist innsigelse til vedtaket. 
Konsesjonssaken er oversendt Olje og energidepartementet for avgjørelse. Departementet 
gjennomførte befaring i Bærum 13.9 og det ble avholdt åpent møte 15.9. 

1.4 Massehåndtering  

Kommunen har vært en positiv medpart i massehånteringsspørsmålet og til og med startet eget AS for 
å ivareta dette. Hvilke planer har kommunen om lokalisering av dette utenom godkjente områder i 
henhold til arealdelsplan? Og hva er den økonomiske tanken med å lønne personer til å jobbe med 
håndtering av masser Bærum kommune ikke har ansvar for? 
 
Svar   
Kommunen har absolutt ingen planer om å lokalisere stein- og jordmasser utenfor områder/areal som 
er godkjent til dette. Arbeidet som gjennomføres fra kommunenes side har nettopp til formål å sikre at 
massene blir plassert på godkjente områder, og forvaltet og gjenbrukt på en trygg og bærekraftig 
måte.  I dette ligger det også å redusere massetransporten til et minimum, og redusere 
miljøbelastninger generelt.  Kommunen har også utviklet et banebrytende nytt sanntids 
miljøovervåkings-system for anleggs- og byggeplasser nettopp for å ha god kontroll og unngå uønskede 
hendelser. 
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Arbeidet som utføres av kommunalt ansatte har til hensikt å minimalisere innbyggerbelastningen og 
maksimalisere ressursutnyttelsen fra store infrastrukturprosjekter.  Gjennom påvirkning på 
prosjektene kan vi klare å redusere offentlig ressursbruk, og derved redusere felleskapets kostnader. 
Kommunene er også en stor byggherre/utbygger, og det er viktig at vi ivaretar overskuddsmasser på 
en god måte. Et eksempel er Asker og Bærum Vannverks utbygging av renseanlegget på Kattås.  
Overskuddssteinen, som er av god kvalitet, blir fraktet på en forsvarlig måte til Steinsskogen for 
gjenbruk i andre prosjekter. Dette reduserer behovet for uttak av ny stein i steinbruddet.   
 
Videre arbeid med massehåndtering: Avtjerna, Lakseberget, Fornebu, Steinskogen: utvidelsen av 
stenbruddet på høring i desember, Friluftsøya: vanskelig. 
 

1.5 Trygghet for barn og unge  

Det er en oppadgående bekymring blant foreldre i Bærum om salg av «Puffbars», e-sigaretter, blant 
unge i Bærum. Dette er kjent i politiet og hos forebyggende, men hva vil kommunen gjøre? Har dere 
kontakt med FAU, vel, idrett eller andre om dette problemet?  
 
Svar 

Kommunen er kjent med at noen skoler har meldt bekymring om kjøp/salg av e-sigaretter og at det er 
knyttet usikkerhet til hvor stort omfanget på dette er. Kommunens SLT-koordinator (koordinator for 
Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) samarbeider med politiet og har blant 
annet nylig deltatt på et foreldremøte ved en av kommunens barneskoler om tematikken sammen 
med forebyggende politi.  
 

2 Saker som kan omhandle/påvirke flere vel 

2.1 Tilfluktsrom (Hagabråten vel) 

Det er krig i Europa. Den angripende part har felles grense med Norge. Sannsynligheten for at Norge 
blir trukket aktivt med i krigen er liten, men større enn for noen år siden.  
 
Norge har ca 20.000 tilfluktsrom, 19000 av dem er private. 
Fire av dem ligger i Hagabråten vel sitt område. Tilfluktsrommene våre er ikke i tilfredsstillende stand.  
Vi har oppfattet det som at det er vårt (velles medlemmer) sitt ansvar å holde dem i stand. Samtidig 
som det finnes noen andre tilfluktsrom ikke altfor langt unna. (Steinerskolen og den katolske skole, 
bla.) 
Dersom rommene var i stand, ville det fortsatt ikke være plass til alle beboerne i vellet. 
 
Vi har oppfattet at det er DSB og sivilforsvaret som har ansvar for den sivile beredskapen i Norge. 
 
Har kommunen i det hele tatt noe ansvar når det gjelder sikkerhet for sine innbyggere i denne 
sammenheng? I så fall, hvilket? 
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Jeg ser at vi har offentlige tilfluktsrom i Bærum som har plass til drøyt 10.000 mennesker. 
 
Det bor ca 130.000 mennesker i Bærum.  Dvs vi har dekning for 7,6 % av befolkningen i de offentlige 
tilfluktsrommene. 
 
Hvor mange private tilfluktsrom finnes det?  
Hvilken kapasitet har de?  
I hvilken forfatning er de?  
Hvem eier dem?  
Hvem har rett til å bruke dem i en evt. krisesituasjon? 
Hvilke plikter har eierne for disse rommene? 
Hvilken rolle vil disse tilfluktsrommene spille i en evt. krisesituasjon? 
Har kommunen, evt. i samarbeid med statlige organer, planer om å se nærmere på denne situasjonen, 
både i lys av den pågående krigen i Europa, men også mer prinsipielt? 
 
 
Referanser: 

a. Artikkel på side 12 i Budstikka 10.november 2022. «Hva gjør jeg i en krigssituasjon?» 
b. https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/beredskap/offentlige-

tilfluktsrom/ 
 
Svar   
Eiendomsavdelingen har gjennomgått alle tilfluktsrom og sett på tilgjengelighet + oppgradering av 
tilstand. BK skal være godt dekt. 
Men det er også andre saker ang beredskap som har vært fokus: 

• Hvor skal folk samles ved andre scenarier enn atom-fare. 
• Oppsamlingssteder for evakuering.  
• A&B har overordnet ROS-analyse.  

 

2.2 Politivedtekter og nattero mellom kl 2300 og 0600 (Berger og Rykkinn vel) 

I brev av 24.09.2022 har vellet henvendt seg til kommunen om politivedtektenes hjemmel til å 
fastsette regler om når det skal være nattero i kommunen.  Vi har ennå ikke mottatt svar fra 
kommunen v/Folkehelsekontoret.  Gjennom sommeren får både politi og velforeninger henvendelser 
om støy fra musikkanlegg som er plassert slik at de forstyrrer nattero og andres opplevelse ved å 
kunne være ute i gode sommerkvelder.  Det er også til stor sjenanse for de mange som har avvikende 
arbeidstidsordninger. Styrken på musikkanlegg har også utviklet seg i seinere år.  
 
Alminnelig oppfatning er at det skal være nattero mellom kl 2300 og 0600(0700).  Dette gjelder de fleste 
kommunene i vårt område..  
 

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/beredskap/offentlige-tilfluktsrom/
https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/beredskap/offentlige-tilfluktsrom/
Kalina Mary Sharp-Bergersen
Svaret ok, kan ikke gå i dybden.
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Vi viser her til «Normalpolitivedtekt for kommunene – Utdrag fra Politidirektoratets rundskriv 2018/002 av 13. 
februar 2018:» 
 
 

KAPITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLIG STED 

§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted 

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy 
eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. 

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 
mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. 

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, 
holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller 
arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen. 

Merknad 
Bestemmelsen er endret ved at det er tatt inn nytt andre ledd. Bestemmelsen er tatt inn for å gi 
en standardisert formulering og plassering, og er ofte stadfestet i flere kommuners vedtekter. 
Den er ment å ivareta hensynet til personer som bor i nærheten av musikk og feststøy. Det er 
ingen hindring for at det kan søkes politiet om dispensasjon dersom det skal arrangeres 
festivaler eller andre arrangementer. 

Bestemmelsen supplerer straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 181, som retter seg mot slagsmål, 
støy eller annen utilbørlig adferd. En viss interesse har også forskrift om kjørende og gående 
trafikk av 21. mars 1986 nr. 747 § 19 om særlige bestemmelser for gående. 

• Når kan vi forvente svar på vårt brev? 
• Hva er årsaken til at Bærum har ønsket å fravike de alminnelige bestemmelsene for nattero? 

 
Svar 
 
Vellet må kontakte Folkehelsekontoret iht manglende svar.   
 
Politivedtektene er politisk vedtatt. 
 

2.3 Konsekvensene av økt virksomhet og utvidelse ved Franzefoss (Bærums Verk 
vel) 

Bærums Verk Vel ønsker å ta opp de konsekvensene som oppstår i lokalsamfunnet som følge av økt 
virksomhet og utvidelse ved Franzefoss sitt steinbrudd og pukkverk på Steinshøgda. 
 
Hvilke begrensinger / avbøtende tiltak vil kommunen kreve / iverksette for å avverge / avbøte skader 
på bomiljø og naturmiljø? 

• Økt støy, også nattestid og manglende / sviktende støyskjerming 
• Økt støvforurensing 
• Hindret trafikkavvikling –  

Kalina Mary Sharp-Bergersen
Svaret er ok
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o Trafikkulykker 
o Lommedalen, Gullhaug og Helset har bare én vei ut – via rundkjøringen i krysset 

Lommedalsveien – Gamle Ringeriksvei som er ekstremt sårbar for blokkering 
 Den senere tid har det vært gjentatte trafikkstans som følge av havari og 

utforkjøring / kollisjon 
• Tydelig økt vegslitasje grunnet de svært mange tunge vogntogene som trafikkerer FV 168 – i et 

omfang som vegen i utgangspunktet ikke synes å være dimensjonert for 
 
Svar  
Franzefoss pukkverk drives i henhold til tillatelser gitt av statsforvalter mht støy, støv og transport. Hvis det 
oppleves at det er brudd på slike tillatelser kan det sendes klage til Bærum kommune ved miljørettet helsevern 
som følger dette opp.  
 
FV 168 er en fylkesvei. Kommunen vil ta opp spørsmålet knyttet til slitasje i periodevise møter med Viken 
fylkeskommune. Kommunen er også kjent med sårbarheten ved inn/ut kjøring til Lommedalen. Det er ikke 
planer om å bygge avlastningsveier.    

2.4 Bekkestua (Furubakken vel m.fl.) 

2.4.1 Vellene ønsker tettere dialog/kommunikasjon  
– spesielt anleggsfasen Bekkestua Øst/Bekkestua Have, og prøvestenging sentrum/over T-banen. 
Vellene har tilbudt tett kontakt (møter BK/repr. fra vellene en gang pr mnd?). Vi ber BK foreslå/innkalle 
til møte for å drøfte hvordan dette evt. kan gjøres.  
 
Begrunnelse: 
Problemer under anleggsfasen Bekkestua N – og manglende gode byrom på Bekkestua. Dette er tatt 
opp med BK/Byprosjekter – ingen konkret tilbakemelding/forslag.  
 
Svar (ingen endringer) 
Det er avholdt noen møter med Bekkestua og Furubakken vel angående Bekkestua øst, anleggsfaser og 
prøvestenging. Det vil bli lagt frem en politisk sak ang pilot i desember.  

Det etableres en møteserie angående Bekkestua øst med berørte vel, når anleggsfasen nærmer seg. 
Det er lagt opp til oppstart Q3 2023. Videre blir det etablert videre dialog angående pilot så snart 
denne er politisk behandlet.  Det kommer en egen sak om pilot for stenging til MIK i desember. 

2.4.2 Planer for Bekkestua Syd og Gml. Ringeriksvei 30  
– ref. oppslag fra Bekkestua Vel i Budstikka 8 nov. om å lage park og bevare Bekkestumyra og åpne 
bekken.  Samt ønsket om å bevare den gamle gule butikken og unngå enda flere store blokker. Hva er 
status? Vi foreslår at BK også tar opp dette i møter med vellene. 
 
Begrunnelse 
Det er stor interesse – og sterke lokale meninger om dette.  
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Svar  
Sluttbehandle 13/1 i planutvalget, så kommunestyret i jan/februar. 
Stillestående. Byggesøknad inne for syd. 
Småhusbebyggelse/ rekkehus – ny planprosess. 
Nabokontakt: Sofie Meta 
 

2.5 Vei og trafikk (Furubakken vel m.fl.) 

2.5.1 Sikre lokalmiljøet 
Hvordan vil Bærum kommune sikre lokalmiljøet (skoleveier etc.) ved kommende masseuttak og 
borttransport på Gjønnes (Gjønnesdiagonalen/E18)?  
Vellene ønsker samordnet kontakt mot SVV/E18. 
 
Begrunnelse: 
Det er allerede i dag blitt en sterk økning av tungtrafikk på Gml. Ringeriksvei, spesielt med store biler 
som frakter stein til og fra Steinshøgda. Vi forventer at dette fortsatt vil øke.  I tillegg kommer denne 
trafikken til å øke sterkt når Gjønnestunellen skal sprenges ut om ikke lenge. Haslum skole ligger midt i 
tungtrafikken.  I tillegg er det inn- og utkjøringer i småveier til en rekke tettbygde boligstrøk langs 
denne hovedveien. Dessuten er Gml. Ringeriksvei er også hovedsykkeltrase i Bærum.  Svingene mellom 
Øverlandsbekken og Steinshøgda er flere steder så krappe at busser og store biler ikke kan passere 
hverandre. I de verste «hårnålene» kommer ikke engang vanlige biler forbi busser og de store 
lastebilene.  Slikt er både trafikkfarlig og hindrer flyt i trafikken. Samtidig går denne veien i et 
kulturlandskap og gjennom verneområder, så løsningene er ikke gitt! 
 
Svar 
Del av ordinær trafikk. Dialog med berørte. Nabokontakt. 
 

2.5.2 Ny befaring Furulia/Furuveien / Gamle Ringeriksveien 
Vi ber om ny befaring av områdene der Furulia og der Furuveien kommer ut i Gml. Ringeriksvei, trolig 
er det viktig å hindre parkering nær utkjøringer. 
 
Begrunnelse: 
Parkering og hensetting av biler og hengere i smale villaveier er blitt et problem mange steder. Vi har 
tatt dette opp med Vei og trafikk uten å nå fram. Men problemet forsvinner jo ikke med dette. Vi har 
bedt om å få en begrenset strekning av Furulia merket med parkering forbudt (trolig er all stans 
forbudt nødvendig). Vei og trafikk har vært på befaring og sett på hvordan trafikkbildet ser ut med 
mange skolebarn på vei til og fra skolen, mye skolebarnkjøring, aktive transportsyklister i flere 
retninger, fast parkerte biler, beboere som skal ut og inn til sine boliger og garasjer – og stor trafikk på 
Gml. Ringeriksvei.  De har konkludert med at her går alt greit! Dessuten blir skolebarna passet på, - 
men dette er noe som aldri skjer i hele det aktuelle tidsrommet og heller ikke daglig. 
 

Kalina Mary Sharp-Bergersen
Svaret er ok.

Kalina Mary Sharp-Bergersen
Svaret ok.
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I over et halvt år har en stor båthenger stått parkert i Furulia slik at utkjøring fra garasjeanlegg må 
foregå på fortau – også de store bilene som skal hente avfall fra nedgravde kontainere, må ferdes på 
fortauet. Hengeren står helt i enden av Furulia ved veien opp til Haslum skole samt 
fortauet/sykkelveien langs Gml. Ringeriksvei. Når foreldrekjøringen kommer i tillegg i akkurat samme 
områder, så blir det farlig for mange! Så lenge det er lovlig å parkere skiltede biler, hengere osv. i 
villaveier, kan de ikke fjernes - selv om de altså skaper vanskeligheter for andre trafikanter.  Så eneste 
mulighet er å markere deler av slike veier med «parkering forbudt skilt» eller i dette tilfelle, - da 
foreldrene i stor grad også bidrar til farlige situasjoner når de henter og bringer skolebarn, - bør stå 
«All stans forbud skilt». –Når snø og brøytekanter kommer i tillegg til den store båthengeren blir 
ferdsel i dette trafikkerte krysset enda vanskeligere. 
Furubakken Vel inviterer til en ny befaring – svært gjerne sammen med oss! 
 
Vi har dessuten bedt om en befaring i Furuveien der bussene kjører ut i Gml. Ringeriksvei.  Her er det 
uklart hvor gående best skal gjøre av seg.  Folk fra Bussgarasjen og fra vellet vil gjerne bistå med å 
forklare problemet og foreslå løsning. 
 
Svar 
Vei og trafikk var på befaring med Furulia vel og ansvarlige fra bussgarasjen 9. november 2020. Det er 
gjort en ny vurdering nå og funnet at det ikke er kommet nye elementer som skulle tilsi at behovet har 
endret seg.  
 

2.6 Natur og miljø (Furubakken vel m.fl.) 

2.6.1 Turvei Hoslegården/ Sauejordet 
Kan kommunen se seg råd til å utbedre turveien mellom krysset ved Hoslegårdene og Sauejordet?  Kan 
det også bli gjort en opprensking i Hoslebekken fra Hosle gård til den forsvinner inn i rør ved Furulia? 
 
Begrunnelse: 
Turveien mellom Furulia og Sauejordet er nylig blitt betydelig oppgradert med både nye rør der bekker 
krysser veien og godt med ny grus i de sølete strekningene. Veldig bra!!  Men turveien mellom krysset 
til Hoslegårdene og porten inn til Sauejordet – der er det som før – alltid veldig sølete ved den minste 
fuktighet – enten det er regn eller snøsmelting. 
 
Bekken er en typisk sildrebekk i et gammelt kulturlandskap – og det må den få fortsette å være.  Men 
mange steder henger eller ligger mengder av friske og døde greiner nede i bekken.  Kunne dette 
ryddes litt i? På begge sider av bekken er det i det siste blitt tilvokst med høye urter, bl.a. brennesle, på 
lengre strekninger.  Går det an å fjerne dette?  Evt. erstatte slike skjemmende vekster med annet som 
fortsatt er ville vekster, men ikke så viltre i veksten?  I dette arbeidet vil vellet gjerne kunne utføre 
dugnader – men det må være klart hva frivillige kan - og ikke kan – gjøre.  Og vi vil kunne trenge 
bistand til bortkjøring av «busk og kratt». 
 
Svar   

Kalina Mary Sharp-Bergersen
Svaret er ok
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Bærum kommune vil ta dette opp med Bærum Elveforum som har en samarbeidsavtale med Bærum 
kommune. 
Ved fornyelse av samarbeidsavtalen med Bærum Elveforum listes det opp prosjekter som de skal ha 
fokus på. 
 

2.6.2 Fremdrift på arbeidet med vannledningene på Sauejordet 
Sauejordet er nå gravet opp for en utbedring av vannledningene. Vi ber om en nærmere orientering 
om framdriften av arbeidet, hva som blir gjort og når. 
 
Begrunnelse: 
Sauejordet er et sentralt nærfriluftsområde for svært mange. Da er det viktig at alle berørte får en god 
orientering om arbeid som fører til stenging og omlegginger i lengre tid.  
 
Svar  
Kommunen har et langsiktig program for fornyelse av viktige knutepunkter i vannforsyningen. Dette 
innebærer at stasjonene skal fjernovervåkes/fjernstyres og at det skal tilfredsstille dagens krav til 
sikkerhet for personell etc. 
 
I dette programmet skal Haslumkummen bygges om (ved krysset Kirkeveien/Gamle Ringeriksvei). 
Dette er et sentralt knutepunkt for vanntilførselen til Fornebu og østre og høyereliggende deler av 
kommunen. For å få god effekt av oppgraderingen i dette knutepunktet og sikre god sikkerhet og 
regularitet i vannforsyningen i dette området, må det i tillegg til Haslumkummen, etableres ny 
trykkreduksjonskum på Sauejordet. Denne kummen må være i drift før Haslumkummen bygges om. 
 
Arbeidene med kummen på Sauejordet er igangsatt og vil pågå utover vinteren. Framdriftsplanen viser 
at arbeidene skal være avsluttet 1.juni 2023. 
 

2.7 Presterud gård (Furubakken vel) 

Gården har nå vært så godt som ferdig restaurert i et par år.  Når kan vi forvente å kunne ta de flotte 
lokalene i bruk?  Og hvilken bruk har BK tenkt det skal være der? 
Vi ber om en orientering om bruk og drift av gården snarest. 
 
Begrunnelse: 
Frivillige organisasjoner har stort behov for lokaler til mange typer møter og arrangement. Det er 
uforståelig at BK ikke har sørget for en rask tilgjengelighet av Presterud gård.  
 
Svar (ingen endringer) 
Presterud gård er tatt i bruk for utleie. Det er Kulturhuset Stabekk kino som har fått ansvaret for 
utleien. Presterud gård kan bookes ved henvendelse til Kulturhuset Stabekk kino. Det skal etableres et 
bookingsystem som forenkler bookingen av lokalene. 
Til informasjon er det i nye Kommunegården, som åpner 23. mars, tilrettelagt for utleie av lokaler til 
frivillige organisasjoner. 
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2.8 Private leietagere på Isi avfallsanlegg og ureglementert og farlig virksomhet 
(Skui vel) 

Ta ansvar for forholdene på og rundt Isi 
All den tid Bærum kommune ikke evner å stanse ulovlig, miljøskadelig og helsefarlig virksomhet utført 
av private leietakere på Isi, bør kommunen som et minimum sørge for å minimere skadefølger av 
denne virksomheten. P.t. oppleves det ikke at privat leietaker reelt sett forsøker å redusere støv og 
støy fra steinknusing, ei heller vaske lastebildekk før utkjøring fra Isi nord eller rengjøre veien særlig 
ofte. 
 
Støvmåling har nettopp blitt satt opp i perioden med mest årlig nedbør og lite tørkeeffekt fra sola, hvor 
det er meget sannsynlig at svevestøvet bindes av vann før det når støvfeller. Støymåling ble og utført 
ved T-krysset før Engebråtan av ansatt hos privat leietaker på Isi, men virksomheten sørget da for å slå 
av steinknusing da målingen ble utført. 
 
Inspeksjon ift. uønsket tilstand kan ikke utføres av den som skal inspiseres. Bærum kommune må stille 
kravene og stå for inspeksjon. Franzefoss og Bærum kommune benytter i andre sammenhenger bl.a. 
på Steinshøgda sanntids måling av utslipp; støy, støv og kjemisk i vann ved hjelp av NGI sine sensorer 
og skyløsning. 
 
De tre problemene som umiddelbart forringer livskvaliteten lokalt er impulsstøy, klinete eller støvete 
veier med skarpe steiner og at det ikke er trygt å ferdes blant tungtrafikken på de smale veiene. De 
mer langsiktige problemene omfatter helseskader hos større deler av Bærum og omegns befolkning 
som resultat av langtrekkende svevestøv og forurensning av vassdragene som ender ut ved 
Kadettangen og Oslofjorden. 
  

Spørsmål 1: 
Kan Bærum kommune etablere sanntids måling av støy og støv inkl. svevestøv rundt Isi miljøpark, samt 
kjemisk forurensning til både elva forbi Isiveien 60 og elva forbi Isiveien 80 - tilsvarende oppsettet på 
Steinshøgda? 
  

Svar (svart ut i møtet) 
Miljørettet helsevern. 
Folkehelsekontoret = støy, støv (kan foreta målinger) 
Statsforvalter = avrenning til elven. 
 

Spørsmål 2: 
Kan Bærum kommune sørge for at det faktisk blir utført effektive støydempende tiltak mot 
steinknusingen på Isi? 
 

Svar (svart ut i møtet) 
Avventer svar fra Miljødirektoratet – medio desember. 

Kalina Mary Sharp-Bergersen
Svaret er ok.

Kalina Mary Sharp-Bergersen
Svaret er ok.
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Spørsmål 3: 
Kan Bærum kommune sørge for at det faktisk blir utført støvreduserende tiltak som vanning under 
steinknusing på Isi, som fungerer? 
 

Svar 
Tas opp med Miljørettet helsevern/Folkehelsekontoret 
 

Spørsmål 4: 
Kan Bærum kommune sørge for at veiene rundt Isi blir rengjort for klinete støvmasse og skarpe steiner 
minst hver virkedag? 
 

Svar  
I henhold til avtale mellom leietaker og utleier (BK) så er det leietakers ansvar å besørge nødvendig 
rengjøring. Park og veidrift har tidligere påpekt at dette har vært mangelfullt, og vi vil ha tettere 
oppfølging av leietaker rundt denne utfordringen fremover.   
  

Spørsmål 5: 
Har Bærum kommune forslag til hvordan det kan bli trygt å ferdes på veiene langs Isi miljøpark? 
 

Svar  
Det vil bli etablert en turvei langs Isiveien på strekningen der det ikke er fortau i dag langs jordet. 
Denne er under planlegging og vil bli etablert i løpet av vår/sommer 2023. 

2.9  Varsel om reguleringsplaner og nabovarsel (Skui vel) 

Skui Vel opplever å ikke bli varslet i saker som angår flere av vellets beboere og vellets område.  Dette 
kan være bygging eller transformering av området til annet formål, eller byggesaker som er av en slik 
karakter at de krever reguleringsplan. 
De er opplevd at det sløyfes reguleringsplan ved at det gis dispensasjon uten at det varsles. 
Dette er lite heldig da hensikten med reguleringsplan er å få tiltaket best mulig belyst. Ved å sløyfe 
høring/varsling så kan det i ettertid komme opp ting som skaper støy og unødig arbeid. Det er bedre å 
få innspillene i forkant.  Hensikten er jo at en får best mulig løsning for alle. 
 

Rammeavtalen mellom Bærum Velforbund og Bærum kommune §2  sier bl. a: 
Merknad: 
Det må forutsettes at Bærum kommune minner private utbyggere om at berørte velforeninger skal 
varsles på lik linje med grunneiere og rettighetshavere.  Kunngjøring i 2 aviser kommer i tillegg. 
 
Eksempel på slike saker er  

- Tiltak på felles områder hvor grunnen eies av kommunen, eller er avsatt til LNFR,  
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- Områder som ligger innenfor kommunedelplaner som f.eks. Sandviksvassdraget, Tanumplatået, 
Marka mv. 

- Utbygning og /eller transformering av områder.  
- Utbygningsaker hvor det er holdt forhåndskonferanse. 

 

Konkrete eksempler: 
 

- Grusplassen ved Esso-stasjon på Vøyenenga gbr. 64/7. 
Her var det rettet en forespørsel fra beboere om å utvikle plassen til aktivitet for barn og unge, et godt 
tiltak.  Plassen var reserveparkering for Kirkerudbakken og ballplass på grus. 
Skui Vel hadde tidlig kontakt med tiltakshaver i Vøyen hageby og syntes det var bra tiltak, men det 
måtte ikke berøre tilgrensende kantsoner eller meanderen i syd til Sandvikselva (ref KDP 
Sandviksvassdraget  fra Bjørnegårdsvingen til Bjørum Sag). Vi tilbød oss å være tilgjengelig for råd og 
hjelp, uten at hørte mer. 
Skui Vel registrerer nå at det foregår byggeaktivitet på området. 
Vi ser da under innsyn på sak:  

- Det har blitt sent ut nabovarsel. (Kun til nærmeste naboer.) 
- Det er gitt dispensasjon fra KDP Sandviksvassdraget fra Bjørnegårdsvingen til Bjørum Sag: 

Det viser seg å være dispensasjon fra §2.1 i KDPen: «Utarbeide reguleringsplan» 
- Vi finner ikke noe spesifikt om hensyn til vassdraget og ikke noe om at meanderen ikke skal 

benyttes / ikke brukes aktivt f.eks. til sykkelløyper mv. – Heller ikke om hensyn til kantsoner, 
lyssetting av aktivitetsparken med hensyn til fisk i elven osv. 

- Etter vår mening hadde det vært naturlig at Skui Vel, Bærum Elveforum og Bærum Velforbund 
hadde blitt varslet og i hvert fall fått tilsendt nabovarsel, men helst hadde blitt involvert på et 
tidligere stadium. 

- At det gis dispensasjon er også en god grunn til at det burde vært varslet. 
- Som sagt så er tidlig involvering et god metode for å få best mulig plan fra starten som vil 

fungere uten skader/klager mv i ettertid. 
- Det understrekes at dette er et bra tiltak som vi ikke er imot, men ser ikke noen grunn til at det 

ikke skulle varsles om.  
 

- Kjaglidalsveien oppgradering 
I 2017 ble det avtalt mellom veilaget og SVV at Kjaglidalsveien skulle oppgraderes til veiklasse 3 og 4 
som kompensasjon for at SVV stenger veien i 5 år og slipper å bygge overbygging over turveien. 
Bærum kommune var involvert i saken. 
Veien med inngangsport ved Bjørum Sag er en populær turvei i Kjaglidalen og Djupdalen og Kjaglidalen 
naturreservat. Veien er p.t. ikke stengt. 
 
Dette ble gjort uten noen form for varsel eller høring hverken av Bærum Natur – og Friluftsråd, 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (Marka), Bærum Naturvernforbund, Bærum Elveforum, Skui 
Vel, Berger og Rykkinn Vel, Bærum velforbund mv. 
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Spørsmål: 
1) Hva kan gjøres for at Skui Vel, Bærum Elveforum, Bærum velforbund o.a. kan bli varslet om 

saker av kategori som angitt ovenfor?  F.eks. ved at det gis beskjed på oppstartmøte eller 
tilsvarende at varsel også sendes den lokale velforening og Bærum velforening ev andre etter 
behov?. 
Dette er spesielt viktig når det er saker som ikke blir varslet som reguleringssak eller at 
dispensasjon vurderes gitt. (Ref. eksemplene) 

Svar (svart ut i møtet) 
Ansvarlig søker har ansvar for varsling. Ingen krav om varsling til organisasjoner, vel, etc. 
Alle har en offentlig saks-mappe. Der kan alle følge saken. 
Kart med oversikt over pågående byggesaker. 
Fremtidig mulighet: abonnements-mulighet for varsling av byggesaker. 
  

2) Hvorfor er ikke behov som aktivitetspark og sosiale møteplasser tatt med i planleggingen av 
boligområdet.? Det gir ikke godt bomiljø å bygge boliger så tett at det ikke er plass til sosiale 
møteplasser etc.  

Svar (svart ut i møtet) 
Krevende å få satt av nok grøntareal. Formelt sett nok ihht lov. Der kommunikasjon med utvikler er 
god – er det et fokus på BK. Men oppfølging av dette i etterkant er beboer/ sameiet sitt ansvar. 
 

3) Hvorfor ble tiltaket ang Kjaglidalsveien varslet? 
Tiltaket berører natur og friluftslivsinteresser som ikke fikk noen mulighet til å bli hørt. Dette 
var en erstatning til grunneieren. Hvilken erstatning gis til natur og til friluftsliv? 

Svar (svart ut i møtet) 
Innenfor rammen av statsforvalters bestemmelser. 

2.10 Skui Grendehus – møterom – aktivitetsrom (Skui vel) 

Skui Vel var meget aktiv i etablering av Skui Grendehus og arbeidet hardt for å få dette til. 
Styremedlem i Skui Vel arkitekt Bjørn Hole var arkitekten som tegnet huset og fulgte opp hele 
byggeprosessen, utsmykningen og bruken og satt også mange år i husstyret for Skui Grendehus.  
Etter den gangs avtale med Bærum kommune skal Skui Vel ha to representanter i husstyret.  
Som takk for innsatsen fikk Skui Vel fri adgang til passende møterom. (Salen og Stua måtte leies på 
vanlig måte.) 
 
Nå i høst ble det endret ved at Legekontoret flyttet opp og overtok lokalene som eldresenteret brukte 
og da forsvant også de to største møterommene. Kun et rom er igjen, men er for lite for styremøte og 
bruk av prosjektor.  
Stuen er tilgjengelig, men er stort sett utleid fast hver uke. Å avtale møter slik at det passer for 
deltagerne er derfor vanskelig. 
 
Spørsmål:  

Kalina Mary Sharp-Bergersen
Svaret er ok.

Kalina Mary Sharp-Bergersen
Svaret er ok.

Kalina Mary Sharp-Bergersen
Svaret er ok.
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Hva kan gjøres for at Skui Vel skal få tilgang på egnet møterom sentralt i nærmiljøet? 
Er det muligheter for tilsvarende rom i underetasjen i Skui Grendehus? 
 

Svar  
Vellet må ta kontakt med kommunens Eiendoms avdeling. 

2.11 Avrenning fra E16 og Snøsmelteanlegg foreslått på Sollihøgda (Skui vel) 

Det er fra Bjørum Sag til Sollihøgda store inngrep pga bygging av E16. 
I tillegg er snøsmelteanlegg på Sollihøgda foreslått tatt inn igjen. 
At avrenning fra både E16 og snøsmelteanlegget skal gå mer eller mindre rett i Rustanelva og derfra til 
Isielva til Oslofjorden er til sterk bekymring. 
 
Spørsmål: 
Snøsmelteanlegg på Sollihøgda/Avtjerna.  
- Hvordan vil oppsamling og rensing av smeltevann fra snøsmelteanlegget foregå. 
Det sies at vann fra snøsmelteanlegget skal gå til VEAS, men har VEAS bekreftet at de har kapasitet til 
dette?  
- Vil VEAS kunne håndtere alle variasjoner i mengder pga ustabilitet som følge av klimaendringer? 
Vi forventer i svaret å få fremlagt prosjektert og kvalitetssikret løsning inklusivt hvordan variasjon i 
nedbør og avrenning mv, håndteres. 
 
- Hva gjøres for å få til en løsning ved bruk av snøsmeltelekter fra NCC av typen «Terje» som i Oslo? 
Her er det flere muligheter, både egen lekter for Bærum, så vel som samarbeid med Oslo og Asker. 
 
Svar (svart ut i møtet) 
En del av innspill til kommunens arealdelplan. 
 

Spørsmål: 
E16 Bjørum-Sag - Sollihøgda 
Hvordan vil oppsamling og rensing av avrenning fra E16 foregå? 
Vi forventer i svaret å få fremlagt prosjektert og kvalitetssikret løsning inklusivt hvordan håndterer 
variasjon i nedbør og avrenning med videre håndteres. 
Det er ikke tilfredsstillende at det gjøres som i E16 i Skui tunnelen, hvor avløpsvann og vaskevann går i 
Dælsbekken og derfra rett til Isielva.  Det skulle ordens i ettertid ble det sagt, noe som enda ikke har 
skjedd. 
 
Svar (svart ut i etterkant av møtet) 
Dette avklares gjennom reguleringsplan og byggesaksbehandling.  

 

Kalina Mary Sharp-Bergersen
Svaret er ok.
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3 Andre saker 

3.1 Taxiholdeplass Sandvika (Sandvika vel) 

Foreligger det noen planer om endringer ved Taxi holdeplassen i Sandvika. Det er til tider veldig mange 
taxier  på plassen og derfor vanskelig å komme frem til stasjonen for å hente, bringe folk til 
tog/busstasjon. 
 
Svar  
Avdeling Vei og trafikk er i dialog med taxi firmaene for å se på mulige løsninger.  

3.2 Evjebakken (Sandvika vel) 

Evjebakken - veien til Evje Skole og barnehagen. Vanskelig fremkommelighet, trangt, og ikke fortau 
hele veien. Foreligger det noen planer om forbedringer her? Ekstra vanskelig på vinterstid. 
 
Svar  
Nei, ingen ytterlige planer men det har kommet et utvidet fortau mot det nye utbyggingsfeltet.  

3.3 Gangbro over Brynsveien (Sandvika vel) 

Ref. sak 4.18 (15.06.2022) 
Hva er status vedrørende gangbru over Brynsveien? Gjettum Vel og Sandvika Vel har spurt om dette 
flere ganger. 
 
Svar  
Etter at broen ble påkjørt er det vurdert flere alternative løsninger. Det har vært viktig for kommunen 
å oppnå både reparasjon av bro og økt høyde for å forhindre tilsvarende påkjørsler i fremtiden. 
Løsningen som er valgt er «Utskifting av skadet element med heving». Det midtre partiet av brua 
byttes ut. Dette er et betongelement som nå er satt i bestilling. Det produseres i Stavanger og 
entreprenøren har informert om at det er ventet at det kan leveres i januar/februar 2023.  
 
Gjennomføring av selve reparasjonen omfatter å løfte det gamle elementet vekk, og sette det nye 
elementet på plass. Det nye elementet er annerledes enn det gamle, blant annet på grunn av behovet 
for å oppnå økt høyde på brua. Det er årsaken til at noe arbeid må gjennomføres før det nye elementet 
heises på plass. Arbeidet som må utføres før det nye elementet heises på plass handler om å få nytt 
opplegg for innfestingen. Arbeidet fra utheising til innheising vil gjennomføres i løpet av en uke, ved 
nattarbeid. Deretter kommer etterarbeid for å ferdigstille brua. Det omfatter rekkverk og nytt 
brudekke. Dette arbeidet vil også ta en uke.  
 
Mens arbeidet pågår, må veien være stengt. Det må påregnes omdirigering av trafikk i denne periode, 
med arbeidsvarsling og skilting. Det gjenstår å avklare forhold rundt arbeidsvarsling og om veien kan 
holdes åpen på dagtid. Sannsynlig kan arbeidet gjennomføres på natt, slik at veien kan være åpen på 
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dagtid. En mobilkran vil bli stående i krysset for å håndtere elementet. Det gamle elementet fraktes 
vekk som spesialtransport til Kongsberg for sanering.  
  
Brua er åpen igjen senest 1. mars.  Varighet på arbeidet med brua, etter at elementet er levert, er ca to 
uker.  
 

3.4 Sikkerhet i Sandvika (Sandvika vel) 

Delvis ref. sak 4.6/ 4.7 (15.06.2022) 
Sandvika Vel ønsker også å følge opp tidligere saker med sikkerhet i sentrum rundt tog og 
busstasjonen.  
I tillegg har vi fått flere stengte strekninger i sentrum i forbindelse med rive/byggearbeider. Her 
mangler det p.t skilting til butikker i sentrum. Og er sikkerhet for gående godt ivaretatt? 
 
Svar  
Det pågår dialog bla i samarbeid med gårdeiere og Vårt Sandvika hvordan anleggstrafikken best løses i 
sentrum. Det er svært utfordrende å finne sikre løsninger som samtidig gir tilfredsstillende 
tilgjengelighet for forgjengere. I tillegg er det gitt beskjed om at skilting og informasjon til publikum om 
trafikkmønster må vesentlig bedres.  
 
Vårt Sandvika, Bærum kommune og Andenæs Eiendom samarbeider om informasjon på byggegjerder. 

3.5 Tilgjengeliggjøring av Østre Jong for allmennheten (Tanum vel) 

Vi vil gjenre melde inn en sak vi tidligere har tatt opp og fått muntlig løfte om at skal fremmes: 
 
Tilgjengeliggjøring av Østre Jong for allmennheten. 
Ideen er kort: 

1. Bærum kommune sikrer Østre Jong for allmennheten slik at det kan: 
2. være en grønn korridor mellom Sandvika / Bjørnegård og Tanumplatået og Vestmarka 
3. tilbys som nærtur-område med lek, parsellhager eller annen aktivitet 

Se vedlagte hefte for ideskisse 
 
VEDLEGG: Analyse av Østre Jong 2019-01-29 
 
Svar  
Dette er en privat landbrukseiendom. Ferdsel over eiendommene skjer etter friluftsloven. 
Arealendringer skjer i henhold til kommuneplanens arealdel som har nå vært ute på høring.  
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3.6 Trafikkfarlig veistykke i Forneboveien (Fornebo vel) 

Fornebo vel har ved mange anledninger forsøkt å rette oppmerksomheten mot det lille veistykket i 
Forneboveien fra Teleplan til Lysaker. Her kombineres bil- sykkel- og gangvei på en smal veistripe kun 
ca. 3,5 meter bred. Veien er adkomst til 16 husstander, og eneste vei til barnehage og skole for barna 
som bor her. Samtidig er den hovedsykkelvei mellom Snarøya/Fornebo og Lysaker/Oslo, og det samme 
for gående. Veien er ca. 450 meter lang, hvorav 270 meter er bilvei, som kombinerer alle tre 
trafikktyper. Veien er problematisk og til dels svært uoversiktlig. Konflikter oppstår daglig, mellom alle 
tre trafikkanttyper. Overgangen mellom bilvei og gang- sykkelvei ligger nede i en dump og er et sted 
der det har forekommet mange ulykker. Også med alvorlig personskade og langt sykehusopphold. 
Situasjonen er helt uholdbar.   
  
Fornebo vel arrangerte i april 2021 en befaring med deltakere fra Statens vegvesen, Bærum kommune 
og NAF avd. Asker og Bærum. Denne befaringen omfattet den nevnte Forneboveien, pluss gang- og 
sykkelveien lengre øst, ved Lysaker. Det ble sett på to ting, kortsiktige tiltak, og mulige langsiktig 
løsninger for ekspressykkelvei langs E18. Ingenting har skjedd etter denne befaringen. Den 17. oktober 
sendte vi en henvendelse til kommunen med oppfordring til å arrangere en ny befaring som må munne 
ut i helt nødvendige tiltak som hurtig kan avhjelpe den akutte situasjonen. Det vil måtte dreie seg om 
helt ny merking og skilting, samt muligens også fysiske tiltak.  
  
Vi har fått signaler om at man jobber med saken, men situasjonen på dette veistykket er kritisk, og her 
må det gjøres noe raskt. Vi har også adressert dette på Bærum velforbunds møte med formannskapet 
26. oktober. Da kom det fram en usikkerhet om ansvarsforholdene for denne veien, om det var 
kommunen eller Statens veivesen som hadde ansvaret. Dette må avklares snarest, og ikke være til 
hinder for at ting blir gjort raskt.  
  
Vi vil også rette oppmerksomheten mot langsiktige løsninger. Den såkalte ekspressykkelveien vestfra 
inn mot Oslo er nå foreslått ledet inn på Forneboveien. Dette ser vi på nærmest som en umulighet, og 
vi har foreslått at ekspressykkelveien må legges i fortsatt bro på utsiden, langs E18 mellom 
næringsbyggene og E18. Denne må videreføres over Lysakerlokket på vei inn mot Oslo. Dette blir helt 
sikkert en kostbar løsning, og i den grad dette blir Bærum kommunes ansvar håper vi at kommunens 
uttalte sykkelstrategi blir vektlagt. Her heter det blant annet at det skal oppleves trygt å sykle i Bærum, 
det skal være raskt å komme frem for syklister, og i Bærum skal sykkel være et prioritert 
transportmiddel. Bærum kommune skal tilrettelegge for sykling gjennom planlegging og utbygging. Å 
legge til rette for en egen sykkeltrase for "ekspress-syklister" vil bidra til Delmål 3: "Helhetlige 
strekninger for sykkel i område- og reguleringsplaner", hvor det står at " God tilrettelegging for sykkel i 
planprosesser er helt avgjørende for å få plass til flere syklister på sikt". Innen få år vil antall 
innbyggere på Fornebu og omegn ha økt betraktelig. Noe som også støtter opp under behovet for en 
egen sykkeltrase for "ekspress-syklister". 
  
Vi ønsker også at bommen mellom Forneboveien og Vollsveien (oppe mot Lysakerlokket) normalt skal 
stå i stengt stilling, for å hindre biler å bruke denne strekningen som en snarvei mellom Lysaker og 
Fornebo. 
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En liten ting til: Dersom Bærum kommune baserer antall gående og syklende på telleren ved 
Forneboveien, så baserer de det på feil informasjon. Sykkel- og fotgjengertelleren fungerer ikke som 
den skal. Den registrerer ikke alle som passerer, slik at antall passerende er sterkt underrapportert. 
Dette må rettes opp, eventuelt må telleren flyttes, slik at alle passerende registreres. Selve telleren 
sluttet å fungere for en stund siden. Dette er meldt inn via appen "fiks gata mi". 
 

Svar  
Teller: 
Det har i høst vært problemer med telleren i Fornebuveien, leverandør skal nå ha fikset displayet. Det 
er også bestilt en nøyaktighetstest - for å avdekke hvor stor underrapportering det eventuelt er.  
 
Forholdene i Fornebuveien: 
Etter dialog med naboer er det også bestilt et skilt for å informere om at veien er en adkomstvei til 
boliger. Sykkelruter langs riksvei (E18), igjennom Lysaker, er et statlig ansvar. For å tydeliggjøre behov 
og ansvar benyttes relevante forumer som byvekstsamarbeidet (stat og fylke) og Vikens arbeid med 
definering av hovedsykkelveinett i Akershus for å.  

3.7 Gang- og sykkelbro ved Fornebuveien 50 (Fornebo vel) 

Fornebo vel gjorde den 21. september i år kommunen oppmerksom på at gitterunderlaget på gang- og 
sykkelbruen ved Forneboveien 50 til tider er svært glatt, spesielt på fuktige dager, og at syklister  
har blitt påført skader som følge av dette. I tillegg er gitteret farlig for hunder. De kan lett sette fast 
klørne og skade seg. Det fører til at hundeeiere ikke kan benytte broen når de har med hunden. Dette 
var ikke første gang Fornebo vel har tatt opp problemene med denne brua, men ingenting har skjedd. 
Vi forstår at det kan være vanskelig å finne en god løsning på dette, men mener at kommunen ikke kan 
slå seg til ro med tingenes tilstand, det må bli gjort noe med underlaget. 
 

Svar  
Etter henvendelsen fra Fornebo vel har kommunen tatt kontakt med Fornebubaneprosjektet for å 
etterspørre ytterligere sikringstiltak. Det er enda ikke konkludert med hva disse tiltakene vil innebære, 
det blir blant annet vurdert sjikaner i hver ende for å sikre lav hastighet blant syklister. 

3.8 Ungdomsklubb – aktivitetssenter i Skui området (Skui vel) 

Sosiale møteplasser for barn og unge, og eldre 
Idrettslag gjør en god jobb, men det erfares at barn og unge som ikke er interessert i organisert idrett 
«henger» på Esso stasjonen og ikke har noen naturlige samlingsteder.  Mulig at den nye 
aktivitetsparken ved Esso kan avhjelpe på noe av dette, ihvertfall i sommerhalvåret og for de yngste. 
 
Men ungdomsklubben på Skui er fortsatt savnet. Dette var et annen type samlingsted som var 
tilgjengelig hele året, populært og sosialt. Skui Vel forsøkte å dra det videre etter at de som ledet det 
ga seg, men uten nødvendig respons. Det var ikke på mangel på interesse, men på å ta på seg ansvar, 
hverken fra foreldre eller kommunen. 
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Det samme da Skui Eldresenter ble lagt ned. Flere eldre kunne være med, men ønsket ikke å ta 
lederansvar. Kommunen kunne ikke hjelpe, heller ikke med en støttefunksjon som kunne avhelpe en 
ledelse av senteret. 
 
Ny boligområder bygges for tett uten at tilstrekkelig plass settes av til dette og det mangler 
tilrettelegging og organisering. 
 

Spørsmål: 
- Vil kommunen kunne hjelpe til med å få etablert ungdomsklubb/aktivitetshus og eldresenter i 
Skuiområdet?  
- Hvor skulle det i så fall være? 
 

Svar  
Det er i dag ingen konkrete planer om etablering av ungdomsklubb/aktivitetshus i Skuiområdet. Det er 
ønskelig i større grad å tilrettelegge for lokale initiativ og aktiviteter i eksisterende skolelokaler. I 
kommunens “Budsjett og økonomiplan” for 2023 beskrives følgende satsing:  
«Et viktig tiltak her vil være å åpne opp skolebyggene for flerbruk utenfor skoletid, og tiltak som sikrer 
barn og unges mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter, vil prioriteres i planperioden.» 
Bærum kommune har søkbare tilskuddsordninger satt av til private klubber/foreninger og 
nærmiljøtiltak. Kommunen kan også bistå med råd og veiledning i etableringen av et eventuelt privat 
initiativ.  
Lenke til søknadsordningen her om det er av interesse.   
 Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner | Tilskudd | Bærum kommune (baerum.kommune.no) 
 
 

 

 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/frivillighet/frivillige-barne--og-ungdomsorganisasjoner---tilskudd--til-sarskilte-tiltak/

	1 Saker fra Bærum velforbund
	1.1 Kvistinnsamling
	1.2 Husstander i velkretsene
	1.3 Monstermaster
	1.4 Massehåndtering
	1.5 Trygghet for barn og unge

	2 Saker som kan omhandle/påvirke flere vel
	2.1 Tilfluktsrom (Hagabråten vel)
	2.2 Politivedtekter og nattero mellom kl 2300 og 0600 (Berger og Rykkinn vel)
	§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted

	2.3 Konsekvensene av økt virksomhet og utvidelse ved Franzefoss (Bærums Verk vel)
	2.4 Bekkestua (Furubakken vel m.fl.)
	2.4.1 Vellene ønsker tettere dialog/kommunikasjon
	2.4.2 Planer for Bekkestua Syd og Gml. Ringeriksvei 30

	2.5 Vei og trafikk (Furubakken vel m.fl.)
	2.5.1 Sikre lokalmiljøet
	2.5.2 Ny befaring Furulia/Furuveien / Gamle Ringeriksveien

	2.6 Natur og miljø (Furubakken vel m.fl.)
	2.6.1 Turvei Hoslegården/ Sauejordet
	2.6.2 Fremdrift på arbeidet med vannledningene på Sauejordet

	2.7 Presterud gård (Furubakken vel)
	2.8 Private leietagere på Isi avfallsanlegg og ureglementert og farlig virksomhet (Skui vel)
	2.9  Varsel om reguleringsplaner og nabovarsel (Skui vel)
	2.10 Skui Grendehus – møterom – aktivitetsrom (Skui vel)
	2.11 Avrenning fra E16 og Snøsmelteanlegg foreslått på Sollihøgda (Skui vel)

	3 Andre saker
	3.1 Taxiholdeplass Sandvika (Sandvika vel)
	3.2 Evjebakken (Sandvika vel)
	3.3 Gangbro over Brynsveien (Sandvika vel)
	3.4 Sikkerhet i Sandvika (Sandvika vel)
	3.5 Tilgjengeliggjøring av Østre Jong for allmennheten (Tanum vel)
	3.6 Trafikkfarlig veistykke i Forneboveien (Fornebo vel)
	3.7 Gang- og sykkelbro ved Fornebuveien 50 (Fornebo vel)
	3.8 Ungdomsklubb – aktivitetssenter i Skui området (Skui vel)


