
Alle beboere er hjertelig velkommen til en opplysende og
hyggelig kveld. Kaffe og kaker vil bli servert.

Skui Vel 2012
INVITASJONTIL

ÅRSMØTE 2013
TIRSDAG 23.APRIL KL. 19.00

ÅPENT MØTE:
Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum:
«Vyer for Bærum – hvor går vi videre»
– Hvor ble “Miljødalen Skui” – langs Isielven – av?
– Hvordan sikre god livskvalitet og bomiljø med nærhet til naturopplevelser og levende

kulturlandskaper?
– Hvordan få gode samferdselsløsninger inkl sykkelnett og kollektivtilbud?

AKTUELLE SAKER:

� E-16 bygging og videre planlegging

� Sandviksvassdraget og Skuidalens
skjebne? Kommunedelplan

� Tanumplatået og Hornimarka
Kommunedelplan

� Friluftslivsområder i Marka

� Reguleringsplaner – Utbygning

� Snauhogst på Jordbru

� Fysisk aktivitet og naturopplevelse,
turstier og oppgradering kultursti

� Ekspressbussen og Pendlerforening

� Trafikksikkerhetstiltak

� Bekjempelse av brunsneglen

� Berghoff og Skui grendehus

� Skuibakken et levende kulturminne

www.skuivel.no
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ÅRSMØTE 2013
SkuiVel avholder sitt årsmøte tirsdag 23. april kl. 19.00 på
Skui Grendehus.

SAKSLISTE:
1 Valg av dirigent og referent
2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
3 Styrets beretning
4 Regnskap og revisjonsberetning
5 Budsjett for neste år
6 Andre saker som er nevnt i innkallingen
7 Valg
8 Eventuelt

Etter årsmøtet er det åpent møte:

Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum:

«Vyer for Bærum – hvor går vi videre»
– Hvor ble “Miljødalen Skui” – langs Isielven – av?

– Hvordan sikre god livskvalitet og bomiljø med
nærhet til naturopplevelser og levende kulturlandskaper?

– Hvordan få gode samferdselsløsninger inkl sykkelnett og kollektivtilbud?

– Bærum kommunes nye turkart blir delt ut på møtet

Vi ser frem til at flest mulig avsetter denne kvelden til et
utbytterikt årsmøte.

Saker som ønskes behandlet må være innsendt skriftlig til styret senest
1 uke før møtet.

Årsmøtet kan behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i
innkallingen.

Servering av kaffe og kaker.

Utlodning

VELKOMMEN
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SSTTYYRREETTSS SSAAMMMMEENNSSEETTNNIINNGG 2012–2013
Etter årsmøtet 2. mai 2012 har det vært følgende tillitsvalgte:

Tlf.priv:
Styret: Leder: Morten Heldal Haugerud 6713 3418

Nestleder: Sigbjørn Næss 9181 1482
Sekretær: Kåre Smeland 9131 7328
Kasserer: Hanne Erdahl Korsmo 9224 2232
Styremedlemmer: Per Håkon Nervold 6713 6513

Bjørn André Hole 6713 2094
Knut Ulbråten 9055 3377

Varamedlemmer: Katie Moriggi 9281 2698
Widar A. Tandberg 6713 4400
Unni Straumann  4122 0982
Marius Torstein Leiddal 9111 8344

Revisorer: Roger Harboe
Carl H. Smith-Hanssen

Valgkomité: Kjerstin Bøysen
Odd Thrane
Svein Erik Nilsen 

Husstyret Skui Grendehus Bjørn André Hole
Web medhjelper Kåre Smeland

Eksterne paraplyorganisasjoner vellet er medlem av og representert:
Bærum Natur- og Friluftsråd, styremedlem Morten Heldal Haugerud 
Bærum Elveforum Per Håkon Nervold 

Rode Rodeansvarlig Ant. husstander
1 Sollihøgda – Bjørum Sag Viggo Støa 125
2 Bjørum Sag – Nybrua Nils S. Fjeldstad 125
3 Frogner – Tandberg – Isiveien Alf Broeng 90
4 Økri – Brenneveien Svein Ihle-Hansen 165
5 Nybrua – Vøyenenga Hans A. Nygaard 165
6 Jarenvn. – Tåjeveien. – Sandsbakkene Øivind Hansen 170
7 Horniveien – Stoviveien – Gml Jarenvei Tor Øistein Hauge 135
8 Tunheimbakken – Arnesenga Per Ove Klock 150
10 Tanumveien – Ståvihagen Qno Lundkvist 165
11 Grinibråten – Ståvikroken – Kirkerudkleiva Asmund Hage 115
12 Kirkerudbakken Boligsameie Arnulf C. Mattes 195
13 Vøyenenga senter – Borkenhagen Paul Geir Kaasa 117
14 Kalveløkka/Haug – Kirkerud – Marie terrasse Elisabeth Skaug 131
15 Vøyenenga – Vinkelveien Håkon Harstad 70

Sum 1918
Kontingent: Huseiere kr. 150,–, Borettslag kr. 80,–, Leieboere kr. 100,–.

Henvendelse vedrørende medlemsregister og pensjonister fylt 67 år gjøres til kasserer. 
SKUI VEL, PB 40, 1314 Vøyenenga – www.skuivel.no

For at vi skal kunne sende deg informasjon og holde deg oppdatert:
Send inn din e-post adresse til sekretær Kåre Smeland: E-post: kaa-sme@online.no

Hvor ikke annet er angitt: Foto: Morten Heldal Haugerud
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Flere kommunale planer som har betydning for
Skuiområdets fremtid har vært og er under ar-
beid i perioden. De største er Kommunedelplan
(KDP) for Sandviksvassdraget. Skui vel har le-
vert høringsuttalelser til disse. Rullering av
kommuneplan har startet og Skui vel ha levert
innspill til Planprogrammet. KDP Tanumpla-
tået og Hornimarka er fortsatt under arbeid.
Vellet har samarbeidet med Oslo og Omland
Friluftsråd, Bærum Natur- og Friluftsråd, Na-
turvernforbundet i Bærum, Sportsfiskerfor-
eninger og nabovel i saker angående
friluftslivsområder i Marka og vassdrag. I til-
legg kommer flere lokale saker.

Vårbefaring og fem styremøter har vært av-
holdt i tillegg til flere møter i arbeidsgrupper
angående spesielle saker. Skui vel har også i år
hatt styremedlem i Bærum Natur- og Frilufts-
råd, Skuibakkens Venner og Bærum Elvefo-
rum, 

Vellet arbeider for å opprettholde og forbe-
dre de gode bokvalitetene i våre områder der-
iblant natur- og miljøkvaliteter. Vellet arbeider
derfor for å finne gode løsninger og alternati-
ver til de konflikter som måtte oppstå. Målset-
tingen er bærekraftige løsninger som kommer
fremtidige generasjoner og beboere til gode.

Folks helse og daglige trivsel er en vesent-
lig del av dette. Flere undersøkelser viser at fy-
sisk aktivitet har en vesentlig betydning for
helse, levealder og livskvalitet.. Fysisk akti-
vitet i natur har dessuten en vesentlig betyd-
ning for den psykiske helse. Det er derfor
viktig at grønne lunger “100m skoger” og Mar-
kas randsone bevarer sine naturkvaliteter for
opplevelse og utøvelse av naturbasert frilufts-
liv. Områder i en radius på 1-2 km fra der folk
bor betegnes som spesielt viktige for å anspore
til økt naturbasert fysisk aktivitet. Det samme
gjelder områder ved innfalsporter til Marka.

Bærum kommune ønsker å være en grønn
og ledende miljøkommune. Av størst betydning
for miljø og forurensning står arealdispone-
ringen, Ved vurdering av løsningsalternativene
må miljøfaktoren tillegges større vekt for å
sikre langsiktige bærekraftig løsninger for økt

livskvalitet.
Elver, bekker, vann, Marka og ikke minst

randsonen mot Vestmarka og Krokskogen er et
viktig rekreasjons- og naturopplevelsesområde
for befolkningen i vellet. Den nye Markaloven
har gitt markaområdene en bedre sikring mot
irreversible naturinngrep. 

Markaloven åpner også for spesielt vern av
områder av stor opplevelsesverdi for friluftsliv
– ikke bare biologisk mangfold (§11). Det fin-
nes i vårt område flere områder som klassifise-
rer til dette og som er foreslått.

Bærum kommune har fått tilbakemelding
fra Miljøverndepartementet om at det kun er
mindre justeringer av markagrensen som kan
diskuteres. De store endringer, slik Bærum
kommune foreslår flere steder, ligger ikke
innenfor det loven kan godta. 

I Marka kan det oppstå interessekonflikter
mellom skogbruk, idrett, enkelt friluftsliv,
kommersielt opplevelsesbasert friluftsliv og
boligbygging mv. Markaloven godtar bare
virksomheter som hører hjemme i Marka. Til-
tak som medfører anleggsbasert virksomhet
krever reguleringsplan. Vanlig skjøtsel og ved-
likehold av løyper, stuer og hus kan fortsette
som før. Markaloven legger ikke hindringer for
landbruksbasert, stedbunden næring. Snarer
tvert imot ønskes det aktiv drift blant annet
med husdyr. Beitende husdyr ansees å være
den beste landskapsskjøtter for å hindre gjen-
groing.

Flere av de store sammenhengene kultur-
landskaper ligger i vellets område. Kulturland-
skapet er et viktig element i norsk natur som i
seg selv har store kvaliteter. Men det som
bringer norsk natur inn på verdensarvlisten er
samspillet mellom vakker natur og kulturland-
skap som holdes i hevd og ikke nedbygges
med boliger/industri eller gror igjen. 

Naturmangfoldsloven som er innført i for-
valtningen er et viktig redskap for å kunne
sikre natur og miljøverdier i de enkelte saker.
Loven legger klare føringer for hvordan saker
skal behandles og vurderes i §§8-12. En kunn-
skapsbasert forvaltning, “føre-var-prinsippet”,
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en økologisk tilnærming og samlet belastning
på området, samt at den som forårsaker miljø-
ødeleggelser skal betale er nå lovfestet. Med de
klimaendringer som vi står ovenfor er tesen
“Tenke globalt – handle lokalt” mer gjeldene
enn noen gang. Loven vil derfor få en sentral
plass og brukes aktivt i forvaltningen.

Oppsummering av enkeltsaker.
For utfyllende beskrivese henviser til kapittelet
“Omtale av enkeltsaker”. 

– Ny E16. Traseen -Bjørum – Skaret” Forpro-
sjekt ble fremlagt i juni av Statens Vegvesen
Prosjektets kostnader var økt fra 1,2 til 2,5 mil-
liarder kr. Ekstrakostnaden på ca 265 mill kr
for den mest miljøvennlige løsningen som
kommunen og Skui vel ønsket blir da satt i et
merkelig lys. Veien SVA ønsker blir bratter
dagløsnigner enn dagens vei og med store
skjæringer som vil kaste veistøy inn i fremtidig
Avtjerna boligområde. Skui Vel, grunneierfor-
eningen og befolkningen ved Brenna føler seg
provosert av en veietat som ikke lytter eller tar
hensyn til dagens eller fremtidige generasjo-
ners krav og rett om et godt bomiljø. Likeledes
vil naturmiljøet bli delt opp med en inneklemt
forurensningstruet elv og en fysisk sperre for
viltet i området. Vellet gikk derfor ut til media
(ref.artikkel i ABB 17.08.12) “Krever omkamp
om E16” 

Vi anmoder om at det gjøres tiltak for å re-
vurdere trasevalget og gå tilbake til kommunen
og lokalmiljøets foretrukne miljøalternativ F1
for å sikre dagens og fremtidens bomiljø. Alter-
nativt kan kommunen avvise SVAs regulerings-
forslag og selv fremme reguleringsforslag for
linje F1.

– E16 veistrekningen: Sandvika/Kørbo –
Wøyen. Regulerigsplan vedtatt 15. juni 2011
Byggestart høsten 2014 med byggetid 4–5 år
Kostnad 2,7 milliarder. 

– Isielven og Sandviksvassdraget. Arbeidet
med kommunedelplanen “KDP Sandviksvass-
draget Bjørnegårdsvingen – Bjørum.” pågår.
Planprogrammet vedtatt i fjor ga gode forhåp-

ninger om at “Miljødalen Skui” nå kunne bli
en realitet. KDP Sandviksvassdraget ble av
planutvalgets leder betegnet som “den viktig-
ste miljøsak i denne perioden”. Planen ble
behandlet ved en åpen høring samt på i poli-
tiske utvalg To møter i Planutvalget, et i MIKK
etterfulgt av Formannskapet og Kommunesty-
ret.

KDPen inneholdt forslag om flomvoller
fra Vøyenenga til Årenga. Etter massivt på-
trykk fra næringslivet, naturorganisasjoner og
vel ble flomvoller skrinlagt og det skal isteet
utarbeides en egen områderegulering for strek-
ningen som skal utrede andre måter å håndtere
flomsituasjon på. Det skal også utarbeides ny
flomanalyser basert på oppdaterte data. Samt
undersøke hva det betyr å frigjøre utfylte og
hevede områder samt ombygning/fjerning av
Agnes bro (E16) og Tangen (Bærumsveien)

Livskvaliteten for livet i elven er blitt stadig
dårlig. Det tas nå, i gjennomsnitt, bare ca. 10%
laks og sjøørret sammenlignet med for 10 år
siden. Siste år var et unntak fra denne statistik-
ken. Det er ingen hemmelighet at det er urbani-
seringen langs vassdraget som er årsaken til
dette. Planprogrammet fastslo da også at 10m
grøntsone og 30m byggegrense fra elvekanten
ikke er tilstrekkelig. I arbeidet med vannfor-
valtningsplan for Sandviksvassdraget slås det
fast at “Sandviksvassdraget er det vassdrag i
vestregionen som har størst problemer med
å nå miljømål innen 2020”.

Sandviksvassdraget har i dag laks og sjø-
æørretbestand på grunn av ildsjelene i klekke-
riet med utsetting av yngel. Vassdraget er
viktigste vassdrag for laks og sjøørret i hele
indre Oslofjord og helt avgjørende for sjøørret-
fiske i fjorden og for badevannet ved Kalvøya.

Det er positivt at Fiskeforvaltningsplanen er
vedtatt skal bli en del av KDP Sandviksvass-
draget slik den kan bidra til en heving av el-
vens økologiske tilstand og at den blir juridisk
bindene.

Vedtaket endte opp med 20m grønt belte
ikke 30 m som ønsket av alle partier uten
Høyre. Ap var det eneste som var i nærheten av
å fremme et visjonært forslag som ønsket å ta
elvelandskapet tilbake over tid
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Næringslivet innrømmet at det er mye som
ikke er pent oppover langs Isielven og området
er altfor attraktivt også for rekreasjon og fri-
luftsliv til at det kan benyttes til lager og utleie
lokaler. De kunne tenke seg muligheten av å
transformere til boliger. Selv dette fikk ikke
flertall. På lang sikt ville en slik plan gi så høy
tomteverdi at en kunne frigjøre større områder
og tilbakeføre disse til elven.

Her burde det tenkes helt nytt. Med å lage
avlastningskanaler ved flom kunne området bli
et “Bærums Venezia” når det er stor vannføring
istedenfor at det oppstår problemer ved flom

Industri ble i sin tid lagt langs elver fordi el-
vesletten(flomlandet) var flat og lett å bygge
på. I dag trenger ikke industrien elven som
drivkraft i produksjonen. Derfor burde bygg og
anlegg legges i god avstand, dvs utenfor flom-
grensen, til elven. Langs elven bør det være fri-
områder og i henhold til nasjonale
retningslinjer byggestopp i flomutsatte områ-
der. Flom er viktig for et fungerende elveøko-
system med dets dyre og planteliv i og langs
elven. Den beste måten å kontrollere dette på
er å sørge for naturlige fordrøyningsområder i
og langs vassdraget.

Vellet har deltatt i møter og levert hørings-
uttalelse i samarbeid med BNF og NiB.

Det savnes fortsatt en klar fremtidsvisjon om
å:
“Skape et bærekraftig vassdrag” og tydelige
målsettinger om at “Oppvekstområde for
laks- og sjøørret skal gjenskapes og sikres”,
samt at “Flomarealer skal sikres, gjenskapes
og forbedres”.

Hvor ble visjonen “Miljødalen Skui” av?
Den vedtatte KDP Sandviksvassdraget gir ikke
visjoner for dette. Det er å håpe at den kom-
mende rullering av Kommunedelplanen kan
endre på dette.

Det er en skuffelse å registrere at den
vedtatt KDP ikke gir noe tydelig langsiktig
løft for vassdraget og dalføret fremover. 

Som et ledd i å få til en bærekraftig plan fore-
slo NiB, BNF og Skui vel at det etter modell av
suksseprosjektet Alna i Oslo starte visjonspro-
sjektet “Sandviksvassdraget 2020” under po-
litisk styring. Her inviteres alle interesserte
parter, grunneiere, næringslivet, naturvernorga-
nisasjoner, vel, skoler, kommunen, fiskerinte-
resser og interesserte. Målet er å komme frem
til en bærekraftig og omforent plan for forvalt-
ning av vassdraget og tiltak for å forbedre
vassdragets økologiske funksjon. 

Åpning av bekker. Det er vedtatt at Ståvibek-
ken som renner ut i Isielven åpnes. Dælibekken
som renner ut i Sandvikselven ved Løxa skal
åpnes i forbindelse med E16 Wøyen – Kørbo
byggingen. 

Skui Skole adopterte Isielven
Oslo Elveforum i samarbeid med Skui Skole
og Bærum kommune tok initiativ til at Skui
Skole har adoptert Isi elven. Skui vel deltok i
overrekkelsen av adopsjonen. Flott initiativ og
opplegg og entusiastiske elever.

Skui skole vandt konkurransen “Levende
Vassdrag 2012” som er en konkurranse for

Ordfører Lisbeth Hammer Krogh markerer Skui Skoles adopsjon av Isielven.
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barne- og ungdomsskoler i Bærum og Oslo.
Syv skoler deltar i finalen:

Befaringer langs Isielven
I tillegg til egne befaringer har Skui vel deltatt
de møter og befaringer som Bærum kommune
har avholdt som et ledd i behandlingen av KDP
for Sandviksvassdraget Bjørnegårdsvingen –
Bjørum. Kommunen har gjennomført flere po-
sitive tiltak for å markere 10m beltet, nå 20m,
som skal være urørt langs elven, har kommu-
nen måttet sette opp solid markering av auto-
verntypen. Det har hjulpet, men disse er visuelt
stygge og unødvendig. En markering av trema-
terialer og beplantning burde vært nok. 

Expressbussen
Skuiekspressen ble lagt ned 9. des. 2012 av
Ruter. Vellet har engasjert seg både i brev og
møter med Ruter og politikere for å få den til-
bake.

Vestre Bærum Pendlerforening
Nedleggelsen av Expressbussen har medført en
mer stressende og tidkrevende reisevei til og
fra jobb. Etter lokalt initiativ støttet av vellet
ble Vestre Bærum Pendlerforeninge stiftet 11.
februar. Se utførlig omtale under “de enkelte
saker”. 

Bussforbindelsen mellom Sollihøgda og
Oslo/Vøyenenga. Kollektivtrafikk i forbin-
delse med ny E16 er dårlig planlagt og tilrette-
lagt for lokale brukere. I forbindelse med at
nye E16 ble åpnet, endret også Nettbuss sin ru-
tetrasé. Dette innebar at de fleste ruteavganger

på Ringeriksveien ble borte, noen få er igjen.
Vil du ta buss til Sollihøgda fra Skui eller om-
vendt så må du oftest via Sandvika. Litt uprak-
tisk da en busstur på 10min med en av de få
direkterutene, er blitt til fra 40 min til 1time og
20min. Dette har også skapt problemer for de
som bor på Sollihøgda som har fått et redusert
busstilbud. Skui vel tok dette opp med Nett-
buss, Ruter og Hole og Bærum kommune,.
Nettbuss prioriterer primært pendlere som skal
raskt fram til/fra Sandvika/Oslo. Buss Solli-
høgda -Sandvika tar ca 15min. Utvalgte busser
til Skui som passer med skoletidene går nå i til-
legg til skolebuss.. I tillegg går enkelte ruter
går Ringeriksveien fra Bjørum til Vøyenenga
og gir direkteforbindelse til Sollihøgda.

Bomplassering på E 16 “Hønefossveien” ved
Sollihøgda. Skui vel har sendt uttalelse til
Bærum og Hole kommuner med støtte til Solli-
høgda velforening om plassering av bomstasjo-
ner på Sollihøgda, når nye E16 blir lagt utenom
tettstedet. Det har vært viktig for Skui vel at
plasseringen må gjenspeile lokalsamfunnets
interesser og at bomavgiften samtidig føles
rettferdig fordi det er primært de som benytter
ny-veien fullt ut som bomavgiften primært er
siktet på. Vi mener i likhet med Sollihøgda vel-
forening at det er uheldig å sette en bomstasjon
slik at den splitter et mindre lokalmiljø og også
belaster dette i deres tilgjengelighet til omver-
denen. Bomløsningen bør heller ikke legge yt-
terligere hindring for utøvelse av friluftsliv for
kommunenes innbyggere. Saken er ikke av-
gjort.

Bussgarasjen på Smestad skaper økende
støy og forurensning for naboene.
Bussgarasjen på Smestad ligger i et boligom-
råde og driften skaper økende nattestøy for na-
boene. Kjøring og vasking i sene nattetimer,
tidlig oppstart med tomgangskjøring og støy
fra ryggevarslere, Nå er det bare noen få timer

7

Driften av Smestad Bussgarasje skaper nær
døgnkontinuerlig støy og forurensning som
ikke er forenlig med plassering i et boligom-
råde. Driften bør flyttes. 
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om natten som det er relativt stille. Det blir
mer og mer klart at å ha en bussterminal i et
boligområde er uholdbart. Enten må virksom-
heten bygges inn og støyskjermes eller må et
annet sted må finnes.

– Berghoff vårt gamle forsamlingshus, som
eies av vellet, får en årviss standardheving.
Vinduer som står i stil med de gamle er byttet i
2012. Gammel støpt steintrapp er reparert. Av-
setninger til vedlikeholdsfondet i tillegg til lø-
pende midler er kommet godt med.

Neste år står rehabilitering av to utetrapper
og veranda og grunnmur etter E16-bygging
rystelser for tur. Samt vurdere maling av vegg
og vinduer.

Huset med den store gamle eplehagen,
øverst i Berghoffveien, fremstår i dag som et
flott miljøalternativ for barnehageplass, langt
fra støy og luftforurensning fra biltrafikk. 

– Strøkasser er fylt. Vi vil fremover legge vekt
på at kassene gjennomgås og fylles noe tidli-
gere. Kassene utplasseres, repareres og fornyes
etter behov. Det vil være positivt om oppsittere
som har glede av kassene kunne ta et tak med
enkle reparasjoner når det trengs. Utgifter til
materiell vil dekkes av vellet.

– Skui Grendehus. Skui grendehus (28år) er
et meget populært møtested for mange ulike
sammenkomster slik som brylluper, jubileer,
møter og andre festligheter. Dette er i tråd med
intensjonene om et flerbrukshus godt utstyrt
med kjøkken, festsaler, scene, legesenter, mø-
terom, snekkerverksted med mer. Huset har
også flere faste brukere. Her kan nevnes
Bærum kommune (kursvirksomhet mm), Skui
Brass, Skui vel, Skui Rotary m.fl.. Besøkstallet
på seniorsenteret har gått opp. Drift i kommu-
nal regi betyr også at seniorsenteret kan fort-
sette som før. Vi oppfordrer alle til å besøke og
bruke/leie Grendehuset. Det sikrer at det be-
står. Ungdomsklubbens lokaler er ledige og
trenger ny aktivitet til beste for innbyggerne i
Skuidalen.

– Isi. Flytting av Metallgjenvinning. For-
urensningstilsynet har gitt Metallgjenvinning
midlertidig tillatelse på det stedet de er i dag.
For å få tillatelse på nytt sted må ny søknad
sendes inn Søknad om tillatelse etter forurens-
ningsloven er sendt ut mars 2013 Forurens-
ningsmessig er bekken i nordenden av Isi
anlegget utsatt da denne er viktig for utsetting
av yngel. Vellet i samarbeid med BNF og NiB
har påpekt dette og bedt om at det derfor må
gjøres tiltak for å forhindre forurensning før
evt tillatelse kan gis. I tillegg må forurens-
ningssituasjon fra Isi-anlegget komme under
kontroll da det er stadige utslipp til Isielven.

– Isi. Tungtransport på turvei på vestsiden
og nordsiden av Isi-anlegget. Det registreres
at store maskiner bruker veien forbi Marke-
bekk nord for anlegget og at veien brukes som
adkomstvei til anlegget. Dette er det ikke an-
ledning til og vellet, grunneier og oppsittere
ønsker at det settes opp bom. Det er sent brev
til kommunen om dette. Vellet og oppsittere
ønsker, i henhold til reguleringsplanen, at tung-
transport skjer inne på anlegget og ikke på
veier rundt anlegget.

– Isi Gårdssag. Naturvernforbundet i Bærum
og Bærum Natur- og Friluftsråd har tatt opp
Skui vels forslag i kommuneplanens arealdel
om justering av grensene ved Isi gårdssag slik
at denne kan bli vernet. Forslaget har blitt
meget positivt mottatt av kommunen og Akers-
hus Fylkekommune som ba Bærum kommune
igangsette regulering. Forslaget har nå vært på
høring og ser svært positivt ut. Det er nå gode
muligheter for at sagen og miljøet rundt kan bli
bevart. 

HØRINGSUTTALELSER: 

– Kommunedelplan for Sandviksvassdraget
fra Bjørnegårdssvingen til Bjørum. 
KDP Sandviksvassdraget ble i 2012 sendt på 2.
gangs høring. Planprogrammet som kom foran
utarbeiding av KDPen, la opp til å skape en ut-
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vikling på elvens premisser. Vellet mener at
flyttingen av E16 gir en gyllen anledning til å
en miljøsatsing i området under visjonen “Mil-
jødalen Skui”: Godt bomiljø, grønn planleg-
ging og miljøgate, bevare ubygde områder,
frigjøre elveslette og flomland med mer.

KDPen har imidlertid i 2. gangs høring re-
dusert grøntbeltet fra 30m til 20m langs elven,
men mangler fortsatt tiltak om hvordan få
elven rehabilitert til en selvreproduserende laks
og sjøørretførende elv. Tvert imot la KDPen i
2. gangs høring opp til flomsikring ved flom-
voller i 10–20m beltet fra Vøyenenga til
Årenga. Begrunnelsen var krav fra NVE som
krevde flomsikring for ny bebyggelse, men
ikke nødvendigvis flomvoller Konsekvensut-
redning (KU) av forslaget og av alternativer
mangler og må gjøres. 

Uten fremlagte alternativer ble 2. gangs be-
handling en kamp for eller mot flomvoller.

Flomvoller ville forsterke kanaliseringsef-
fekten og virke svært negativt for livet i elven.
Det er ingen tvil om at det er menneskelig are-
albruken og aktivitetene langs elven har ført til
kraftig reduksjon av livet i vassdraget. Utbyg-
ning og harde flater i flomområder medfører
økt flomfare og økt risiko for forurensning av
vassdraget. Fourensingen har allerede gjort el-
vens nedre del fra Franzefoss mot Sandvika til
en døds-sone for fiskeyngel. Dette må ikke få
skje med Isielven. Elven tåler nå ikke mere for-
urensning enten det er ufiltrert/renset vann fra
asfaltflater, eller andre utslipp. Kan ikke ynge-
len overleve i elven, eller dør på veien ut i
havet, så er elven død som laks og sjøørretfø-
rende elv.

Sandviksvassdraget er et fredet vassdrag,
og er nå ved en korsvei. Nye arealpolitiske
grep må til for å frigjøre flomland og forhindre
videre forurensning av vassdraget. 

Skui vel har i samarbeid med fiskeorganisa-
sjoner, NiB og BNF har sendt høringsutalelser
og innlegg til alle politiske komiteer som har
behandlet KDPen. 

NRK Østlandssendingen, Skui vel og Ves-
tre Bærum Sportsfiskere ble sammen intervjuet
av Østlandssendingen hvor de påpekte hvorfor

flomvoller ville ødelegge vassdraget som fiske
elv.

Vedtak: Kommunestyret vedtok planen uten
flomvoller 30. jan. 2013. Flomsikring for om-
rådet Wøyenenga – Årenga skal skje ved egen
områderegulering.

Se egen omtale nedenfor under “omtale av
enkelte saker”.

– Kommunedelplan for Tanumplatået og
Hornimarka 
Området er et av de mest verdifulle kulturland-
skapsområder i Oslo og Akershus og er av na-
sjonal verdi. Hornimarka er betegnet som
“Bærums Maridal” / et “Bærum i miniatyr”
slik Bærum var før nedbygging. Totalt har om-
rådet store natur og kulturverdier.

Det er besluttet på politisk hold å utarbeide
en kommunedelplan for å gi området et spesielt
vern etter Plan og Bygningsloven. Kommunen
inviterte grunneiere, vel, og organisasjoner til å
danne referansegrupper. Planprogrammet som
definerer hva KDPen skal inneholde er vedtatt. 

Bærum kommune begrunner planen slik:
“Hensikten med planen er å ta vare på et
større, sammenhengende og helhetlig kultur-
landskap ved å sikre verdiene knyttet til dette
kulturlandskapet; som kulturminner, biologisk
mangfold, vilt, geologi, friluftsliv, pedagogisk
virksomhet, landskapsestetikk. Gjennom plan-
legging og samarbeid skal det utarbeides ram-
mer og betingelser for arealbruken på en slik
måte at både et aktivt landbruk og verneinte-
ressene kan eksistere sammen.”

Planen må derfor via en skjøtselsplan sikre
at området kan drives og skjøttes på en måte
som ivaretar kvalitetene og verneverdiene. 

Vellet er sterkt betenkt på den økende ned-
bygging av dyrket/dyrkbar mark og naturom-
råde med flere dokumenterte naturkvaliteter
med østsiden av platået ned mot dalbunnen
som eksempel. Kommuneplanens arealdel har
vedtatt tilbakeføring av dyrket/dyrkbar mark til
LNF, som tidligere avsatt til mulig boligbyg-
ging.

Kommunen arbeider med å utforme en
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kommunedelplan for området. Dette bl.a. ved
at referansegruppene. Skui vel er med i refe-
ransegruppe “Natur og Vel” og har bidratt med
innspill til gruppen.

Det er i 2012 ikke noe nytt i saken.

– Økrikrysset.
Detaljregulering av utbygging vest for krysset
er nå vedtatt 

– Kontroll/kjettingplass E16
Statens Vegvesen har bedt Bærum kommune
utrede kontroll og kjettingplass sydøst for
Økrikrysset. Skui vel og flere har sendt utta-
lelse og påpekt at en kontroll og kjettingplass
må legges nærmest mulig bakkene opp til Sol-
lihøgda. Området rundt Økrikrysset er vedtatt
avsatt til LNF og landbruk.

Skui vel med flere foreslår derfor at kon-
trollplassen legges til Bjørum.

Gamle Bærum meieri
Al-Noor Islamic Center Bærum har varslet
oppstart av reguleringsplan med formål perma-
nent regulering til islamsk kultur og opplæring-
senter / moské. Det har de siste årene vært en
prøveperiode som har vist at parkeringskapa-
siteten er langt fra tilstrekkelig. Vellet har der-
for anbefalt at et slik institusjon legges nær
andre religiøse sentra med god parkeringskapa-
sitet.

Planprogram kommuneplan 2013–2030
Kommunen startet i desember 2012 rullering
av Kommuneplanen og invitert til innspill til
Planprogrammet som angir hva Kommunepla-
nen skal omfatte.

Skui vel har sendt inn innspill via Bærum
Natur- og Friluftsråd. Det etterlyses en visjon
“Hva vil vi med vår kommune?”. Konkrete
innspill til samfunns og arealdelen ang befolk-
ningstruktur og kommunens verdien av en”blå-
grønne” struktur, sikring av vann og
kulturlandskaper, befolkningsvekst og adgang
til friluftsområder, gjenbruk av arealer, infra-
struktur, miljøaspekter, regionalt samarbeid,
med mer ble gitt.

ANDRE ENKELTSAKER:

– Tidligere veigrunn til E16 Holma Vest-
brenne må forbli LNF ikke containerbygg
Området er ikke tilbakeført til landbruk etter
arkeologiske undersøkelser. Vestbrenne Husei-
erforening og Skui vel har bedt om at dette blir
gjort. Det var ønsket at området ble tilbakeført
til LNF som planlagt. Imidlertid ble det frem-
met reguleringsplan for etablering av en om-
lastningshall for containere på Holma rett vest
av Brenneveiens boliger. Dette blir i så fall et
av de største bygg i dalen og vil fjerne enhver
utsikt fra boligene mot vest. Huseierforeningen
reagerer i tillegg på at de får heldøgns støy og
trafikk rett nedenfor boligene. Området ligger
innenfor kommunedelplan for Sandviksvass-
draget, hvor ubenyttet båndlagt veigrunn etter
E16-planleggingen forventes å skulle tilbake-
føres til LNF. Planen er vedtatt av Planutvalget
og kommunestyret med tillegg at regulerings-
planen må tilordne seg evt vedtak i KDP Sand-
viksvassdraget. Vedtaket ble påklaget til
FmOA, som nå i febr 2013 avviste klagen.

Kultursti Hornimarka Oppgradering. Skui
vel har søkt om og fått innvilget kommunal
støtte, samt spillemidler til rehabilitering og
opprusting av kultursti i Hornimarka. Arbeidet
med å fremskaffe bakgrunnsmateriale og fakta-
kunnskap pågår og prosjektet fortsetter også
neste år. Det vil etableres flere oversiktstavler
med generell informasjon om de forskjellige
områdene fra Stovivannet til Jordbru og Horni-
marka fra Kattås til Sølvhølen. Mindre infor-
masjonskilt vil bli satt ut på interessante steder.
Det blir utarbeidet informasjonskart med et fyl-
digere hefte som forteller om naturverdier som
flora og fauna og geologi og om kulturminner,
som vil kunne nyttes i undervisningssammen-
heng.

Har du lyst til å delta, eller vet om noe
interessant så si ifra. Dette er et spennende og
interessant prosjekt.

– Tursti og adkomst langs vestsiden av elven
fra Vøyenenga og nordover. Det arbeides for
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å få til en sammenhengende og god tursti også
på vestsiden av elven. Dette er ikke enkelt så
lenge industrien får fortsette sin aktivitet i
100m beltet. Som tidligere nevnt, under beskri-
velse av Isielven, ble et forsøk på tilrettelagt
lager/oppstillingsplass tatt opp med kommu-
nen, som videre tok det opp med grunneier.
Plassen skal tilbakeføres. Turstien er også
fremmet i planprogrammet til kommende kom-
munedelplan.

– Hogst på Jordbru. Det har blitt hogd flere
steder i Bærum kommunes skog de siste årene,
sist rundt skytebanen og bl.a. under Ringiåsen.
Dette har skapt blandede reaksjoner blant bru-
kere av området. Gjeldende vedtatte bestem-
melser er ikke fulgt, til tross for at hogst i
kommunens skog må godkjennes av fylkes-
mannen. Verken registrerte verdifulle naturbio-
toper eller at området i flerbruksplanen for
Bærum kommunes skoger ligger i hensynsone
friluftsliv er fulgt. Hogst av støyskjermskogen
rundt skytebanen og verdifulle biotop med
eldre skog og truede arter under Ringiåsen er
påklaget til FmOA. Klagen ble der behandlet
av samme instans om godkjente hogsten, og
aviste klagen. Vi mener at klagen må behand-
les av en uavhengig part.

– Gangsti/snarvei mellom Horniveien og
Ståviveien. Stien er nå åpnet og skiltet takket
være god innsats fra Bærum kommune og posi-
tive oppsittere. Stien går nå oppå forstøtnings-
muren som kommunen har satt topp i

forbindelse med ny vannledning, og skal hol-
des åpen og tilgjengelig.

– Trafikksikkerhetsplan. Det er gitt innspill
til flere trafikksikkerhetstiltak inkludert bl.a.
Ringeriksveien, sykkelsti ved Sagåssberget,
uoversiktlig kryss Holma/Brenne området.

Forslagene var ikke kommet med i hørings-
ukastet april 2012 noe som er påpekt og bedt
om at de blir tatt med.

– Reguleringsplan for Gartneritomta Vøye-
nenga til boligbygging. Det er kommet et
skritt nærmere at “spøkelsesgartneriene” kan
bli historie. Reguleringsplanen er vedtatt. Det
skal gjøres noen justeringer med fokus på bar-
nevennlighet og at byggehøyden avtrappes mot
Skuiveien. Detaljregulering pågår 

– Brakkmark
Det er driveplikt etter jordloven på landbruks-
områder. At jorder legges brakk eller ikke reha-
biliteres, har kommunen tatt opp med eierne og
etterlyst status og fortgang i rehabiliteringen.

Skuibakken
Vedlikehold og restaurering i 2012 har pågått
på dommerhuset og trapper. Flere arrangemen-
ter er avholdet i samarbeid med Skuibakkens
Venner. (Se egen omtale)

Kulturvandring 14. oktober 2012
Skuibakkens venner og Skui vel arrangerte, i
samarbeid med Asker og Bærum Historielag,
kulturminnevandring til Kjaglidalen naturreser-
vat 100 deltagere fulgte turleder Harald Kol-
stad fra Skuibakken, forbi flott natur, historiske
stier og utsiktspunkter med kafferast syd for
Kjaglienga. Rundturen fortsatte forbi Engebrå-
ten, Isi gårdssag og innom fangstgraven “Ul-
vestua” ved Isi tilbake til Skuibakken. 
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Driftsregnskap for Skui Vel 1.1 - 31.12.2012 2011 2012 Budsjett 2013

Inntekter

Medlemskontingent 71 172,00 60 814,00 62 000,00
Loddsalg og andre inntekter 1 585,00 2 500,00 2 000,00
Renteinntekter 738,48 1 128,95 1 300,00
mva kompensasjon 0,00 6 230,00 6 000,00
Legatmidler 0,00 232 000,00 0,00
Overskudd/ underskudd Berghoff 159 347,50 116 102,35 119 250,00

Sum Inntekter 232 842,98 418 775,30 190 550,00

Kostnader

Strøkasser 43 503,63 14 401,00 10 000,00
Årsmøte 2 355,00 765,00 1 000,00
Porto gebyr 1 650,32 594,00 1 000,00
Arrangement, møtevirksomhet og befaringer 3 007,70 9 065,00 6 000,00
Styrehonorar 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Gaver 1 437,50 518,00 800,00
Kontingenter 264,00 3 745,00 3 000,00
Trykking/ kopiering 55 199,00 54 977,00 55 000,00
Kultur-innslag 3 000,00 0,00 2 000,00
Faglig ekspertise/ bistand 40 000,00 27 600,00 40 000,00
Diverse utgifter 15 413,42 5 538,00 6 000,00
Vel-prosjekter 7 000,00 17 815,00 20 000,00

Sum kostnader 197 830,57 160 018,00 169 800,00

Overskudd/underskudd 35 012,41 258 757,30 20 750,00

Driftsregnskap Berghoff 2012 2011 2012 Budsjett 2013

Inntekter

Berghoff leilighet 37 944,00 36 093,00 38 000,00
Berghoff barnehage 163 416,00 166 032,00 168 000,00

Sum inntekter 201 360,00 202 125,00 206 000,00

Kostnader

Forsikring 24 420,00 21 726,00 22 000,00
Diverse utgifter 2 792,50 18 020,00 15 000,00
Kommunale gebyrer 7 450,00 8 780,00 8 500,00
Vedlikehold Berghoff 1 100,00 31 246,65 35 000,00
Snøbrøyting 6 250,00 6 250,00 6 250,00

Sum kostnader 42 012,50 86 022,65 86 750,00

Overskudd/ underskudd 159 347,50 116 102,35 119 250,00

Driftsregnskap og budsjett
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2011 2011 2012 2012

Eiendeler

Nordea bank 6219.45.21796 38 228,97 38 745,03
Postbanken 0540.08.25973 275 263,25 395 790,31
DnB 1503.27.72142 116 479,18
Berghoff 321 801,59 321 801,59
Inntekt innbet husleie Berghoff des 2011 3 162,00 forsikr Berghoff 4 282,00
Inntekt innbet loddinntekter april 2011 1 585,00
Totalt avs inntekt 4 747,00

Sum eiendeler 640 040,81 877 098,11

Gjeld/ Egenkapital

Avsatt til styrehonorar inneværende år 25 000,00 25 000,00
Kostnad strøkasser grus, bet 24/1-12 11 000,00
Kostnad vedl.h. arbeide Berghoff, bet 31/1-12 1 100,00
Avsatt vedlikehold Berghoff 35 000,00 35 000,00
Avsatt til vel-prosjekter 30 000,00 20 000,00
Avsatt til trykking 55 000,00 55 000,00
Avsatt til strøkasser bet 7/1 20 400,00
Avsatt til strøkasser, fylling 30 000,00 10 000,00
Avsatt til faglig bistand 40 000,00 40 000,00
Underskudd/Overskudd 35 012,41 258 757,30
Egenkapital 1.1 377 928,40 412 940,81

Egenkapital 31.12.11 og ny IB 1.1.12 412 940,81 671 698,11

Sum Gjeld/ Egenkapital 640 040,81 877 098,11

Kontrollsum 0,00 0,00

Hanne Erdahl Korsmo
kasserer
Skui februar 2013

Revidert og funnet i orden 
Skui  7. mars 2013

Roger Harboe /s/ C. H. Smith-Hanssen /s/ 

Balanse for Skui Vel
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Omtale av de enkelte saker: 

Delstrekning: E16 Bjørum – Skaret (8,5 km) 

Skui Vel invitasjon til årsmøte 201314

Fakta 
* Delstrekningen fra Bjørum – Skaret 

planlegges bygget som en firefelts 
motorveg. Lengden på delstrekningen er 
ca. 8,5 km.

* Trafikken på E16 er ca. 10.500 kjøretøy pr 
døgn over Sollihøgda.

* Miljøverndepartementet (MD) avviste klage 
i 2009 fra Bærum kommune og Skui Vel 
over ønske om mer miljøvennlig og 
trafikksikker veitrase opp mot Sollihøgda.

* Statlig kommunedelplan for veitrasevalget 
ble presset fram og vedtatt politisk 19. juni 
2009 i Bærum kommunestyre. Kostnaden 
for ny E16 Bjørum – Skaret ble da anslått til 
ca. 1,2–1,3 milliarder kroner.

* Reguleringsplan er under utarbeidelse av 
Statens Vegvesen Akershus (SVA)og ventes 
ferdig denne våren.

* Vegvesenet (SVA) hadde folkeinforma-
sjonsmøter i juni i Sandvika og på Solli-
høgda om veitrasevalgene i forprosjekt til 
endelig reguleringsplan. (Kostnadsrammer 
for prosjektet var ikke tema, men ble 
framlagt som en økning til ca. 2,5 milliard 
kroner)

* Veistrekningen er ikke prioritert i nasjonal 
transportplan 2014–18. Tidligst potensielle 
byggestart vil være 2021–22 om 
veiprosjektet når opp på prioriteringslisten 
over fremtidige samferdselsprosjekter i 
Stortinget.

Forprosjekt til Bjørum – Skaret ble som
kjent presentert for befolkningen på Bærumsi-
den og på Sollihøgda juni sist sommer. Forpro-
sjektets mandat var å optimalisere tidligere
traseplaner tilpasset kommunedelplanen. I
store trekk dreier endringene seg om følgende
løsninger;

* Ved Bjørum sag bygges det et fullt planskilt 
kryss i begge retninger, i stedet for redusert 
av og påkjøring.

* Massive fjellskjæringene i Bjørkåsen skal 
terrasseres og beplantes.

* Veikrysset for Sollihøgda syd ved Avtjerna 
flyttes mot syd ca. ved dagens avkjøring til 
Bråtan.

* Sollihøgdatunnelen forlenges mot syd. 
Likeledes flyttes tunnelen mot øst og slåes 
sammen med Bentsegårdtunnelen til en lang 
tunnel på Hole siden.

* Ny kryssløsning ved Skaret, Rv285 legges 
vest for E16 i bro, og ikke under slik 
kommunedelplanen sier.

Skui vel ser positivt på Vegvesenets forslag til
endring av planene om å optimalisere tunnelen
under Sollihøgda og løsningen til nytt vei-
kryssløsning ved Skaret. På Bærumsiden vil et
fullverdig kryssløsning ved Bjørum sag også
være av det gode. De andre foreslåtte tiltak er å
regne som kun flikking på en fra før svært dår-
lig traseløsning som innebærer meget store ne-
gative miljøkonsekvenser. 

Skui Vel, grunneierforeningen og befolk-
ningen ved Brenna føler nå seg provosert av en
veietat som ikke lytter eller tar hensyn til da-
gens eller fremtidige generasjoners krav og rett
om et godt bomiljø. Likeledes vil naturmiljøet
bli delt opp med en inneklemt forurensning-
truet elv og en fysisk sperre for viltet i områ-
det. Vellet gikk derfor ut til media (ref.artikkel
i ABB 17.08.12) «Krever omkamp om E16» .

Stortingsrepresentant Borghild Tenden, (V)
tok også opp veisaken i Stortingets spørretime.

Dessverre valgt SP samferdselsstatsråd
Marit Arnstad lojalt å følge veietatens syn i
veisaken uten å vurdere miljøgevinsten eller
kvalitetsvurdere den stor økte pengebruken for
prosjektet.

Vår frustrasjon ble likeledes uttrykt i eget
brev 31. august til rådmannen og det politiske
lederskap i Bærum kommune. Følgende argu-
mentasjon ble gjenspeilet som på enkelte om-
råder betyr en forverring for bomiljøet opp mot
Sollihøgda:
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* Ødelegger Avtjerna som boligområde på 
grunn av sterk veistøy.

* Dobler kostnad uten gevinst for traseen opp 
til Avtjernakrysset.

* Mer skjæring som gir støyrefleksjon.
* Brattere enn dagens E16 med mye dagstrek-

ninger som medfører dårligere frem-
kommelighet og dårligere sikkerhet enn 
kommunens og lokalbefolknings ønske om 
F1 “Violett linje”.

* I tillegg kommer behov for kjetting plass 
som også fordyrer prosjektet. Kjettingplass 
er ikke nevnt i forprosjektet SVA under-
søker og ønsker derfor nå å regulere inn en 
kombinert kontroll/ kjettingplass ved Økri. 
Skal det være kjettingplass må den være 
nærmest mulig bakkene dvs. ved Isi/Bjørum 
Sag!

* Ved valgt trase vil et bolighus bli tatt og et 
annet sterkt forringet. Ved trase F1 går 
ingen boliger tapt. 

Forskjellen mellom ønsket og valgt løsning
er blitt betydelig mindre.

Økning fra 1,2 til 2,5 milliarder setter kost-

nadsforskjellen mellom ønsket trase F1 og del-
vis åpen løsning R1,2 på “bare” 265 mill. kr i
et merkelig lys da det er blitt en meget liten del
av totalkostnaden. Ikke minst tatt i betraktning
at F1 har langt bedre fordeler på miljø, natur,
fremtidig boligbygging samt at F1, med lengre
tunnel, gir økt fremkommelighet da den ligger
under en stigning på 5% og derfor ikke utløser
krabbefelt i tunnel eller kjettingplass. Ved trase
F1 reddes dagens vilttrekktilpasning ved
Brenna ved foten av Bjørkåsen. Ved SVAs
trase må viltrekkpassasje tilrettelegges/bygges.

SVAs optimalisering, etter føringer fra
MD og andregangs behandling i MD, viser
seg nå å medføre over en dobling av kost-
nadsrammen, fra 1,2 til 2,5 milliarder. 

Trasevalget og SVAs reguleringsplansfors-
laget medfører i hovedtrekk:
For strekningen Bjørum – Avtjerna:

* Kraftigere skjæringer i øvre del medfører 
økt støy for boligområdet Avtjerna Nord.
Det skal kommenteres at skjæringen ved 
Bjørkåsen nedenfor Avtjerna utgjør større 
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E16 skjæring mot NV sett fra Brenna gård. 
Boligområde Avtjerna syd. 
(Ref SVA forporsjekt s6)

E16 skjæring mot Avtjerna øvre del. 
Boligområde Avtjerna Nord. 
(Ref SVA forporsjekt s7
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og dyrere masseuttak (850.000 m3) enn selv 
den lange tunnelen under Sollihøgda 
(500.000 m3)!

* Avtjernakrysset er trukket lenger syd ved 
Bråtanveien noe som medfører enda mer 
støyreflekterende skjæringer.

* Veien er trukket lenger vekk fra Rustan-
elven mellom Skoglund og Avtjerna for å 
unngå at elvebredden berøres av veien, men 
gevinsten spises opp av kraftigere 
skjæringer. Vår foretrukne linje F1 har ikke 
dette problemet.

* Massiv salting og veiavrenning på grunn av 
brattere vei, gir økt miljøbelastning på 
vassdraget, i tillegg kommer skader ved ev. 
utforkjøring av tungtrafikk og eller svikt i 
tekniske systemer. 

Ved Bjørum sag foreslås det nå fullt kryss.
Det er i tillegg kommet ønske om kontroll /

kjettingplass. SVA foreslår denne plassert på
Økri. Det er uheldig da den tar av landbruks-
areal og det blir langt å kjøre med kjetting som
ev trengs i bakkene opp til Sollihøgda. 

En mulig kjetting/kontroll-plass kunne for
eksempel plasseres like før avkjøring mot nord
etter broen over Bjørumsaga og Isielven mot
Kjaglidalen. Et annet alternativ er å ta av på
denne avkjøringen og opparbeide plass ved den
gamle hvileplassen vest for krysset.

Konklusjon 
– Forslaget vil ødelegge den vestvendte,

mest solrike og største delen av Avtjerna som
et godt fremtidig boområde pga. veistøy. Dette
er ikke akseptabelt ikke minst da Bærum blir
presset av nabokommuner og staten for økt bo-
ligbygging. Området vil nå få en støy på 50-55
dbA hvis SVAs trasevalg blir realisert. Støy-
skjermer vil her ha minimal virkning på grunn
av massive og høye skjæringer på vestsiden av
E16 som kaster støyen østover opp og inn i Av-
tjernaområdet.

– Denne veiløsningen er derfor ikke i tråd
med retningslinjer for en god samordnet areal
og transportplan.

– Vårt inntrykk er at økonomi, ikke miljø
og fremtidsrettede løsninger, var viktigst for
valg av trase for statlige myndigheter. Vi ser nå
imidlertid at diverse tiltak medfører en betyde-
lig økning av kostnadene. Det er derfor sterkt
beklagelig at vi nå kan ende opp med en løs-
ning som blir dyrere, mindre fremkommelig og
trafikksikker enn den optimale og fremtidsret-
tede miljømessig løsningen som ble skissert av
lokalbefolkningen og Bærum kommune.

– Det er også beklagelig at det er brukerne
som nå, ved bompenger, skal betale de økte
kostnader ved mangelfull planlegging samt
krav som er fremmet i ettertid av Miljøvernde-
partementet for å prøve å bøte på svakheter ved
trasevalget. Dette viser at trase F1 totalt sett
ville gitt billigst og beste veiløsning.

Vi anmoder om at det gjøres tiltak for å re-
vurdere trasevalget og gå tilbake til kommunen
og lokalmiljøets foretrukne miljøalternativ F1
for å sikre dagens og fremtidens bomiljø. Alter-
nativt kan kommunen avvise SVAs regulerings-
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E16 Fullt kryss ved Bjørum sag 
(Ref SVA forporsjekt s6)
Modellen viser også en eventuell Ringeriks-
bane krysse E16. En mulig kjetting/kontroll-
plass kunne plasseres straks før avkjøring mot
nord like etter broen over Bjørumsaga og Isiel-
ven. 
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forslag og selv fremme reguleringsforslag for
linje F1.

Denne reguleringen bør ikke være kostbar å
gjennomføre da traseen ligger vesentlig i fjell
fra fra Bjørum sag og krysset opp til Bråtan-
veien. Likeledes tilpasses nytt Avtjernakryss
vest for opprinnelig tidligere foreslått plasse-
ring som tilpasses mot ny forlenget Sollihøgda-
tunnelen.

I følge SVA vil fremlagte prosjekt mest sann-
synlig kunne ha byggestart etter 2020. Hvorfor
hastverk når det kan vurderes opp mot et nytt
storting for å få en fremtidsrettet løsning? Det
var tverrpolitisk enighet og utholdenhet som ga
den gode løsningen for E16 Wøyen – Bjørum
nederst i dalen.
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Forslag om kontroll/kjettingplass for nordgående E16 på Økri er ikke holdbart . 
Området er avsatt til landbruk i reguleringsplanen for E16.

En kontroll og kjettingplass for E16 må ligge nærmest mulig bakkene mot Sollihøgda For eks.
umiddelbart etter bro over Isielven som en del av Bjørumkrysset som er under planlegging. 
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Kommunedelplan og endelig reguleringsplan
for den nye veien ble vedtatt 15. juni 2011.
Planlegging av byggeplan har pågått siste år og
sluttføring av entreprise pågår. Endelig byg-
gestart er denne høst og forventet byggetid er
anslått til 4-5 år. Prosjektet er tidligere priori-
tert i Nasjonal transportplan 2010-13 med del-

finansiering med statlige midler og øvrig finan-
siering med midler fra Oslopakke 3. Kostnaden
er anslått til ca.2.7 milliarder kr (2011).

Opplysende illustrasjoner fra veivesenets
bildearkiv for veiprosjektet:
http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16Barum
/Illustrasjoner
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Nytt utvidet veikryss med
rundkjøringsystem syd for el-
vemøte av Lomma og Isielven
med av og påkjøring både
mot Rykkinn/Lommedalen og
Vøyenenga.

Legg merke til ny motorvei
legges i tunnel syd for dagens
Bærumsvei mot Sandvika
mens den gamle veibroen for
dagens E-16 på skrå over
Sandvikselven blir lokalvei
via store rundkjøringer som
kobler trafikk fra begge sider
av elvedalen.

Dagens veibro til Bærums-
veien over Sandvikselven blir
fjernet og den gamle Dæli-
vannbekken blir gjenåpnet
syd for nytt veikryss og Bæ-
rumsveien opp syd for Rud
videregående skole. Dette gir
gode fremtidshåp for den tid-
ligere viktige gytebekken som
nå blir gjenåpnet for sjøørre-
ten i Sandviksvassdraget.

E16 Kjørbo – Wøyen (3,5 km) Endelig byggeklar
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Isi Avfallsanlegg – planer. 
Søknad om tillatelse etter forurensingsloven
for Avfall og Metallgjenvinning AS og bruk
av turvei i rundt Isi til tungtransport.

Avfall og Metallgjenvinning AS har nå satt opp
en hall i det NV hjørne på Isi og forbereder
flytting av driften. Fylkesmannen ga midlerti-
dig tillatelse for drift på det stedet virksomhe-
ten er i dag. Det søkes nå i mars 2013 om
tillatelse etter forurensningsloven på det nye
stedet. Området ligger nær bekk som benyttes
til utsetting av yngel. I høringsuttalelse har vel-
let derfor bedt om at det må sikres at virksom-
heten ikke forurenser med utslipp enten det er
overflate vann, sigevann samt at det ikke er
mulig at forurensning går i bekkene ved drifts-
uhell.før ev tillatelse gis, Etter hva Skui vel er-
farer, så synes området for lite for den
virksomhet som utøves av Østlandsjord og Me-
tallgjenvinning til sammen. Brannvesenets
øvelsesbygg ligger også i området.

Det er også påpekt at det må gjøres en total-
vurdering av tiltak for hele Isianlegget da det
gjevnlig registreres større eller mindre utslipp i
Isielven.  

Turveier; Vest av anlegget (T1) 
Turveien (T1) på vestsiden av Isi anlegget er
nå i økende grad tatt i bruk for adkomst til ny
port i NV hjørne av anlegget. Dette har ødelagt
veien som turvei og er en trussel mot de auto-
matisk fredede kulturminner som det er flere
av helt inntil veien. Veien breddeutvides irre-
gulært ved at fyllmasse presse ut over veiskul-
der og inn i skogen.

Turvei nord for Isi anlegget forbi Marke-
bekk mot Engebråten (F-T1)
Bruk av veien på vestsiden (T1) og trafikkpro-
blemer til Isi har medført snikbruk med store
maskiner og hjullastere på turveien forbi Mar-
kebekk på nordsiden or anlegget (F-T1) Dette
er foruten turvei også skolevei og driftevei for
landbruk. Slik bruk er ikke hjemlet i regule-
ringsplanen. Skui vel ønsker derfor at det settes
opp en bom på denne veien og støtter beboerne
og gårdsdriften i området i dette. 

Å tillate bruk av denne veien for adkomst til
Isi anlegget, åpner på sikt for “snikinnføring”
av en ringvei rundt anlegget noe som oppfattes
som en ureglementert utvidelse av anleggets
areal som avsatt i reguleringsplanen. Det er
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Ny hall er reist nord på Isi for Avtall og Metall-
gjennvinning på område sammen med Øst-
lasndsjord og brannvesenets øvningsområde.

Isiveien nord for Isigårdssag er en idyllisk
gårdsvei og ikke anlegsvei. 

Høringsuttalelser og merknader til igangsatt
planarbeid:
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sendt brev om dette i samarbeid med NiB og
grunneier som ikke ønsker denne trafikken.

Bilopphuggeri. 
I henhold til reguleringsplanen for Isi skulle
virksomheten til Asker og Bærum bilopphug-
geri AS flyttes inn på arealet avsatt til Isi Mil-
jøpark. Anlegget må flyttes slik at området kan
bli tilbakeført til jordbruk som forutsatt i regu-
leringsplanen.

Til tross for at det er påpekt gjentatte ganger
er det ikke skjedd noe.

Reguleringsplanen for Isiområdet må re-
spekteres og ikke “tøyes”. Isiområdet må i
størst mulig grad tilbakeføres til LNF. Det må
lages en grøntstrukturplan for å sikre spred-
ningskorridorer for det unike innsektslivet på
Isi. Det regulerte området må beplantes i hen-
hold til denne planen.

Isiområdet utgjør, med sine opprinnelige

20 Skui Vel invitasjon til årsmøte 2013

Isiveien nord for Isi anlegget er gårds og turvei ikke anleggsvei. Her ved Øvre Markebekk. 

Asker og Bærum bilopphuggeri ligger fortsatt i kulturlandskapet på Isi 1 jordet. Det skulle etter
planen vært flyttet inn på inn på Isianlegget slik at jordet kan tilbakeføres til landbruksdrift.
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bekker, en betydelig forurensingsfare for vass-
draget. Det må derfor utarbeides en overvåk-
ningsplan som også fungerer ved flomtopper.

Isi Gårdssag bevares.
Naturvernforbundet i Bærum og Bærum Natur-
og Friluftsråd fulgte opp Skui vels forslag i
kommuneplanens arealdel om å sikre sagen
ved vern og justering av grensene ved Isi
gårdssag slik at den inngår i et kulturmiljø.
Kulturvern myndigheter i Bærum kommune og

regionalt i Akershus Fylkeskommune er posi-
tive. Akershus Fylkekommune bad Bærum
kommune igangsette regulering. 

Reguleringsforslag som foreslår sagen med
miljøet rundt foreslås vernet har vært på hø-
ring. Dette er positivt. Sagen er i relativt god
stand og det vil være mulig å rehabilitere den
slik at den om ønskelig kan brukes til demon-
strasjonsformål for å skape et levende kultur-
miljø. 
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Stor interesse for Isi gårdssag under kulturmnnevandring 14. oktober. 

Kommunedelplan (KDP)Tanumplatået og Hornimarka

1. Viktige momenter ved området
Hva er hensikten med KDPen?
Førsteprioritet er å videreføre produksjons-
grunnlaget og opprettholde kulturlandskapet
gjennom aktiv drift. Et kulturlandskap som er
dannet gjennom kontinuerlig landbruksdrift i
flere tusen år.

Helhetlig område:
Området innehar kvaliteter som utfyller
hverandre og skaper helhetlig opplevelse og
forståelse.
Planen dekker et sammenhengende kulturland-

Modent korn på jordene på Jaren syd på 
Tanumplatået. Foto Erik Jørgensen 
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skapsområde fra Tanum til Skuibakken, hvor
det på Tanum og Jaren er jordtanger ned mot
dalbunnen, elv og bebyggelse.. 

Det er viktige vilttrekk og grøntstrukturer
inne i området så vel som inn mot marka og
ned mot dalen i tunger med grøntvegetasjon.
Disse forbinder Tanumplatået til Sandviksvass-
draget og de store kulturlandskapene på østsi-
den av dalen.

Storskala landbruket på Tanum og Jaren
(storgårder) og – småskala landbruket (hus-
mannsplasser) i Hornimarka må sees i historisk
sammenheng.. Dette er viktige kulturhistoriske
forhold som er vesentlig for helhetsforståelsen.

Storgårdene var avhengig av en stor
mengde menneskelige resurser – husmennene
m.fl. 

Hele planområdet er en helhet og må ikke
deles opp i soner som da vil fragmentere områ-
det. 

Kulturminner:
Området har stor spennvidde i opplevelsesver-
diene: “Fra bronsealder til nåtid”, og viser en
historisk spennende helhet for barn og unge.

Området har en over 3000 års historie som
landbruksområde. Det ligger hovedsakelig
under maringrense og har derfor hatt bosetting
i svært lang tid både langs sjøkanten og, etter
som landet hevet seg, på den svært fruktbare
dyrkningsjorden som sjøbunnen etterlot seg.
Dette gjelder både Tanumplatået og de lavere
deler av Hornimarka hvor det i dag er kultur-
landskaper.

Biologisk mangfold og naturverdier
Området har dokumentert et rikt biologisk
mangfold. Ikke minst fordi store deler av om-
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Utstrekningen av KDP Tanumplatået og Horni-
marka. 

Silhuset til Bærums første vannverk ved Ståvi-
vannet. Maleri 1910–20 tallet av Thoralv
Sundt-Ohlsen (1884–1948).

Mosekledde røtter i Hornimarka. 
Foto: Erik Jørgensen 
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rådet ligger under marin grense etter siste istid.
Området er dokumentert å ha et uvanlig stort
antall arter, derav flere rødlistede. Ref Biofokus
2008-25. “Naturtypelokaliteter i dalføret Kat-
tås-Jordbru-Ursdalen-Sølvhølen”. 

Friluftsliv:
Både Tanumplatået og Hornimarka er nær fri-
luftslivsområde for store befolkningsgrupper.
Mosjon og rekreasjon i skog og mark er en sta-
dig viktigere del av friluftslivet. Gjentatte
undersøkelser dokumenterer at den desidert
største delen av befolkningen utøver friluftsliv
på fotturer i skog og mark (ca. 70 %) deretter
følger skiturer enten det er som turgåere, mo-
sjonister eller for å oppleve naturen med still-
het og ro som avkobling fra en stressende
hverdag.

Ivaretakelse og landbruksdrift av området
gjennom generasjoner
– Hvordan kan friluftslivs, kulturhistorie og na-
turvernorganisasjoner bidra til å nå målet med
at området tas vare på for fremtidige generasjo-
ner?

Referansegruppen legger stor vekt på at for-
holdene legges til rette for at landbruket gis
langsiktige og forutsigbare rammebetingelser
for aktiv drift på Tanumplatået og i Horni-
marka. Det er et aktivt landbruk fortrinnsvis
med husdyr og plantekultur som kan opprett-
holde kulturlandskapene slik de fremstår, ikke
tiltak til forskjellige ikke landbruksrelaterte ak-
tiviteter.

For å stimulere til økt landbruksdrift og
matproduksjon er det derfor viktig at det infor-

meres om og legges til rette fra myndighetens
side til de mange muligheter som ligger i land-
bruksrelatert virksomhet. Deriblant spesialisert
landbruk, økologisk landbruk, landbruk pluss
som består av bl.a.: grønn omsorg, , gårdstu-
risme, 4Hgård, tilbud om parselldyrking mv.

Skui / Kveise Jarenlia
Området er en del av KDP Tanumplatået og
Hornimarka. Kommunestyret vedtok i ny
Kommuneplan å tilbakeføre området til LNF.
Etterfølgende vedtak i plan og miljø utvalget
medførte oppstart av reguleringsplan for
tilbakeføring til jordbruk samt vurdering av
mulighet for noen boliger nederst utenfor dyr-
ket mark. NiB, BNF og Skui vel har sendt inn
merknader. Trafikkforholdene er vanskelige.
Bekken med grøntområdet nederst mot sør er
klassifisert som viktig grøntdrag i biologiske
undersøkelser Biofokus 2008-6 Sandviksvass-
draget. Planutvalget har i 2012 opprettholdt av-
visning av det private reguleringsforslaget. 
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Skiløpere på tur Hornimarka som har mange
fine turmuligheter. 

Sauer på beite på Jordbru i Hornimarka.  Foto Erik Jørgensen 
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KDP Sandviksvassdraget gir ikke et tilstrek-
kelig løft for vassdraget

Arealforvaltnignen av flomsareal og kanatsone
er vesentlig for ivaretagelse av et vassdrag.
Allerede KDP Wøyen – Bjørum fra 1994, i for-
bindelse med E16 utbyggning, hadde grønt-
sone 20m og 30 m byggegrense langs elven.
Den nye KDP Sandviksvassdraget gir ingen
vesentlig hevning av forholdene langs elven for
å skape et levedyktig vassdrag. Det er ikke i
tråd med at Bærum ønsker å være en ledende
miljøkommune.

Det har i flere tiår vært arbeidet for å bøte på
de skader som ble påført vassdraget spesielt
etter 50–60 årene ved utbygning av Isielvens
elveslette. 

Planprogrammet for Sandviksvassdraget og
førstegangs utkast til KDPen fremhevde at
KDPen må være på Vassdragets premisser. Det
var derfor håp om at det skulle bli en plan for
fremtiden. 

I 2012 ble KDPen fremlagt til 2.gangsbe-
handling. Denne var en skuffelse da den foku-
serte på flomløsning ved flomvoller. 

KDPen har imidlertid i 2. gangs høring re-
dusert grøntbeltet fra 30m til 20m fra elvekan-
ten, samt foreslå flomvoller i 10-20m beltet fra
Vøyenega til Årenga. Begrunnelsen var krav
fra NVE. Imidlertid det NVE sa var at det
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Isielven “Skuidalens livsnerve” har fortsatt na-
turkvaliteter og fisk, men er sterkt truet, på
tross av at den er vernet.

Kantsonen forsøples og benyttes til utelager og
dumping av sne.

Kantsonen som skal være tilvokst blir brukt til
lager og containere.

Broer over Isielven er for lave og må heves.
Kantsonen er anektert til lager og oppstilling.
En flomvoll på opptil to meter vil være drama-
tisk og gjøre elven om til en kanal, men også
virke som en demning for vann på baksiden.

Sandviksvassdraget og Isielven – Ved en korsvei! 
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måtte flomsikres før ny bebyggelse kunne an-
legge. NVE foreslo, men satte ikke krav om
flomvoller som eneste løsning for flomsikring.

En løslig vurdering av konsekvenser er
gjort. Men en full Konsekvensutredning (KU)
av de foreliggende alternativer mangler og må
gjøres. 

Alternativ til flomvoller ble ikke lagt frem i
utkastet KDP og politikerne fikk derved ikke
alternativer. Istedenfor å fokusere på en plan på
elvens premisser la KDPen opp til en kamp for
eller mot flomvoller.

– I samarbeidsrapport fra FLOWS 2006
knyttet til EUs program Interreg IIIB t FLOWS
2006 for bærekraftig utvikling, heter det:

“ Sandviksvassdraget er varig vernet mot
kraftutbygging. Rikspolitiske retningslinjer for-
plikter til ivaretakelse av biologisk mangfold,
naturvern- og friluftslivsinteresser knyttet til
verna vassdrag. For å gjennomføre en sikring
forutsettes verneinteressene ivaretatt.”

Til tross for disse utsagn er tiltak for å bedre
elvens økologiske tilstand, fisk og livet i elven,
svært lite berørt i KDPen og de forslag som
drøftes. 

Flom, som livet i elven er avhengig av, er
blitt et problem fordi man tidligere har tillatt
bygging i flomutsatt område. Det må gjøres
langsiktige tiltak for å reversere dette!

2. gangs forslaget til KDP Sandviksvassdra-
get ble sendt på “begrenset” høring. Skui vel
ga uttalelse i samarbeid med Bærum Natur- og
Friluftsråd, Naturvernforbundet i Bærum,
Bærum Jeger og Fisker Forening, Bærum
Sportsfiskere, Asker og Bærum Historielag,

Bærum velforbund, Gjettum vel, Tanum vel,
Sandvika vel og Berger og Rykkinn vel. Hø-
ringsuttalelse var omfattende og påviste at
KDPen som foreslått ikke var på vassdragets
premisser. Dersom foreslått plan gjennomføres
vil den redusere vassdragets evne til å være le-
veområde for anadrome fisk og annet liv i og
rundt vassdraget og ikke heve det slik som
Vanndirektivet pålegger. Brukerrådet for fisk
sendte egen uttalelse med samme begrunnelse .
KDPen som foreslått er derved ikke fremtids-
rettet og til beste for vassdraget.

NRK Østlandssendingen. Skui vel og Vestre
Bærum Sportsfiskere ble intervuet av NRK
Østlands sendingen og påpekte at flomvoller
ville ødelegge vassdraget som fiske elv. Blant
annet vil elvegrusen vil bli vasket ut og leiren
komme til syne noe som allerede har skjedd
noen steder da vassdraget er blitt trangere på
grunn av utfylliger i vassdraget

Politisk behandling av flomvoller. KDPen
var før og etter årskiftet på politikernes bord og
ble behandlet på flere møter:: Åpent hørings-
møte med Planutvalget og MIKK. To ganger
behandling i Planutvalget og en gang i MIKK
for så å bli behandlet i Formannskapet og en-
delig i Kommunestyret i 30-1-2013.

Flomvoller ble tatt ut av planen. Det viste
seg raskt at ingen, verken grunneiere, nærings-
live, fiskeorganisasjoner, vel eller natur og fri-
luftslivsorganisasjoner ønsket flomvoller. Det
ble gitt omfattende begrunnelse fra grunneiere
og organisasjoner for dette. Vollen ville hindreElveskulder brukes til utelager og snedumping.

Utvasket elvegrus gjør at leire synes som lyse
flekker på bunden. Her kan fisken ikke gyte.
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tilførsel av næringstoffer til elvene, De vil
virke kanaliserende og vaske ut bunnsedimen-
ter og ødelegge gyteplasser under flom. Vol-
lene vil virke som demning for vann som
kommer inn fra baksiden noe som kan skje da
mye av dalen er en V dal og har flere bekker
som kan svømme over.

Planutvalget vedtok da å ta alt som hadde
med flomvoller og flomsikring ut av planen,
men ønsket å behandle resten av planen. 

Flomsikring skal i etterkant så behandles i
egen områderegulering etterpå.

Innspill til politisk behandling: Skui vel har
hele tiden samarbeidet tett med BNF, NiB og
representanter for fiskeforeningene om å levere
felles innspill til de politiske utvalg. 

Hovedpunktene var:
– Behold 30 m grøntsone i tråd med 1. gangs 

høring. Plan programmet stadfestet at 
tidligere 10m grøntsone og 30 m buffefor-
budsone ikke var tilstrekkelig for å heve 
vassddraget.

– Fiskeforvaltningsplanen må innlemmes i 
KDPen.

– KDPen må avvente arbeidet med Vann-
forskriften som Bærum kommune leder. 
Sandviksvassdraget er en del av 
“Vannområde Indre Oslofjord Vest” under 
“Vannregion Glomma”. 
Ref: http://www.vannportalen.no/hovedEn
kel.aspx?m=39418

– Prosjekt “Visjon Sandviksvassdraget 2020” 
under politisk styring etter modell av 
Alnavassdraget i Oslo må gjennomføres. 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom alle 
berørte parter for å komme frem til den 
beste løsning for vassdraget. Erfaring har 
vist at slik involvering av interesseorganisa-
sjoner og intereserte har vært helt avgjø-
rende for å komme frem til gode løsninger.

– Utfør beregninger og simuleringer for tiltak 
for flomdempende tiltak. 

– Det har vist seg at åpning av Kølabrua har 
medført mindre flom oppstrøms. Det må 
derfor utredes hva ytterligere tiltak vil med-
føre.

– Forurensningssituasjonen må ivaretaes
– Bekker som tilhører vassdraget må åpnes. 

Disse er avgjørende for opprettholdelse av 
sjøørretstammen.

– Kulturminner må registreres og tas vare på. 
Det er flere synlige kulturminner som ikke 
er registrert.

– Konsekvensutredning må gjennomføres. 
Den vurdering som er utført fyller ikke 
lovverkets krav

– Nyere data og kunnskap angåend håndte-
ring av flom er ikke vurdert i planforslaget

– Dagens arealbruk må synliggjøres
– Forvaltningstrategi og valgmuligheter 

angående løsninger mangler
– Hensynet til Sandviksvassdraget som et 

varig vernet vassdrag .
– Alternative løninger må vurderes opp mot 

lovverk og vannforskriften, dette mangler. 

I forbindelse med behandlingen i MIKK ut-
valget ble det sendt følgende innspill fra
Bærum Natur og friluftsråd, Naturvernfor-
bundet i Bærum og Skui vel:  
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Isielven er idyllisk om en tar “skylapper på”,
ellers ser det ut som “neste” bilde.

Isielven ikke bare idyll – uten skylapper, – ut-
fyllinger, annektert kantsone og nedbygd elve-
slette gir dårlige livsvilkår for vassdraget.
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Sandviksvassdraget. Dessverre er Bærum
kommunestyre onsdag i ferd med å vedta en
plan som ikke gir Sandviksvassdraget noe ty-
delig løft fremover.

Dette til tross for at:
Planutvalget sier: Kommunedelplan Sandviks-
vassdraget er den største miljøsaken for
Bærum kommune i denne perioden.

Rådmannen sier: Sandviksvassdraget er det
vassdraget i Vestregionen som har størst risiko
for ikke å nå miljømålene i 2020. (Redegjø-
relsen til sektorutvalg miljø, klima og kommu-
nalteknikk (mikk) om Vannforskriften)

Hva har politikerne bedt om?
Planprogrammet la opp til at vassdragets øko-
logiske status skulle bli bedre. Planprogrammet
signaliserte at 30 meter byggeforbudssone og
10 meter grøntområde ikke er tilstrekkelig for å
sikre god økologisk levedyktighet i og langs
vassdraget. Dette skulle være en plan på vass-
dragets premisser.

Hva har kommunestyret fått til behandling?
* En plan som ikke inneholder tydelige frem-
tidsrettede tiltak for en bedre økologisk og kje-
misk tilstand i vassdraget. Det står mye
generelt om flommer, grøntsoner, biologisk
mangfold og kulturminner, men anbefalingene
om en tilstrekkelig kantsone og byggeforbuds-
sone følges ikke opp.
* En plan som gir få eller ingen føringer for at
vassdraget skal være Oslofjordens viktigste
gyte- og oppvekstområde for laks og sjøørret,
eller at vannkvaliteten skal bli så god at det
skal bli trygt å bade i elver og i fjorden ved
Kalvøya.
* En plan som ikke er koordinert med arbei-
det med Vannforskriften. Mens arbeidet med
kommunedelplanen foregikk, arbeidet kommu-
nen med Vannforskriften for Vannområde Indre
Oslofjord vest. Vannforskriften legger opp til at
det settes miljømål for vannforekomster. Det
generelle målet er at alle vannforekomster
minst skal opprettholde eller oppnå «god til-
stand». Det er her Sandviksvassdraget ligger
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Før kommunestyremøtet 30. januar ble det gitt følgende innspill i Budstikka 
tirsdag 29. januar 2013: 

Intet løft for Sandviksvassdraget

Sandviksvassdraget: – Planen gir få eller ingen føringer for at Sandviksvassdraget skal være Os-
lofjordens viktigste gyte- og oppvekstområde for laks og sjøørret, eller at vannkvaliteten skal bli
så god at det skal bli trygt å bade i elver og i fjorden ved Kalvøya, skriver innsenderne. 
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dårlig an. Dette er knapt behandlet i kommune-
delplanen.

Hva bør skje i kommunestyret?
Det beste er om kommunestyret utsetter kom-
munedelplanen i påvente av arbeidet med
Vannforskriften sluttføres. Man vil da vite hva
som må gjøres for å få en god økologisk til-
stand. I mellomtiden kan man utføre utred-
ninger og tillegg som planutvalget og
sektorutvalg miljø, klima og kommunalteknikk
har vedtatt. Dette vil gi bedre analyser som
grunnlag for å gjennomføre riktige tiltak.

Kommunestyret kan be om at arbeidet med
kommunedelplan Sandviksvassdraget inklude-
rer tiltaksplanen som Vannforskriften skal utar-
beide. Innen 15. mars 2013 skal det foreligge
en bruttoliste over tiltak som skal gjøres for å
skape god økologisk og kjemisk tilstand i vass-
draget frem til 2020. Gjennomføring av tiltak
vil sette krav til arealbruken langs vassdraget.
Kommunedelplan Sandviksvassdraget må føl-
gelig underordnes Vannforskriften.

Dersom planen likevel vedtas, må den
sikre tilstrekkelige grønne arealer langs vass-
draget. I planprogrammet står det at selv 30
meter byggeforbudssone og 10-20 meter grønt-
sone har vist seg ikke å være tilstrekkelig. Pla-
nen må derfor sikre tilstrekkelig areal for
oversvømmelse og fordrøyning av flom og
overflatevann. Det må være tilstrekkelige areal
for natur og vegetasjon. Det må være forbud

mot arealbruk som medfører forurensning av
det sårbare vassdragsmiljøet.

Vannforskriften forutsetter betydelig sam-
handling mellom aktørene innen norsk vann-
forvaltning for å sikre en samordnet
vannforvaltning. Det skal legges til rette for
aktiv medvirkning og deltagelse fra organisa-
sjoner og sivilsamfunnet. Vi etterlyser et langt
større engasjement fra kommunen for aktiv
medvirkning.

Kommunestyret kan be om at man
gjennomfører Visjon «Sandviksvassdraget
2020». Skoler, vel, naturvern- og friluftslivor-
ganisasjoner, fiskeforeninger, grunneiere og
næringslivet må involveres sammen med kom-
munens egne og eksterne fagfolk. Prosjektet
gjennomføres med et politisk oppnevnt styre,
og med klare politiske føringer.

Hva vil vi ha? Vi vil ha en god og fremtids-
rettet forvaltning av Sandviksvassdraget som
gir stor gevinst for Bærums befolkning og vår
unike vassdragsnatur. Vi vil ha et vassdrag som
vi kan vise frem og være stolt av.

Rigmor Arnkværn,
leder, Bærum Natur- og Friluftsråd

Bo Wingård,
styremedlem, Naturvernforbundet i Bærum

Morten Heldal Haugerud,
leder, Skui vel 
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Vedtakene i Planutvalg og MIKK ble videre-
ført av formannskap og kommunestyret:

* Flomvoller skrinlegges
– Flomvoller taes ut av planen.
– Før ny bebyggelse kan etableres i områdene 

N3, N4, N8 og FOB3 skal området 
flomsikres mot 200 års flom.

* Kantsone 20 m langs elven og 
naturområder

– Grøntsone 20 m langs hele vassdraget 10m 
langs bekker. 
Det skal etableres skjøtselsplan for alle 
grøntområder.

– Det er ikke tillat å dumpe hageavfall og 
lignende langs vassdraget. 
Som tidligere gjelder at det ikke er lov å 
dumpe snø i vassdraget

– Gjenetablering av kantvegetasjon og 
fjerning av utfylte masser og flomdempende 
tiltak skal ivaretas i område NA2_NA6. 

Hovedpunktene i Kommunestyrets vedtak KDP 
Sandviksvassdraget. 
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Ny Kølabru har fått to løp og derved mindre oppstuving av flomvann og redusert flomfare. 

Dette skal sikres i reguleringsplaner. 
– Det etableres en sammenhengende tursti 

langs elven opp mot Kjaglidalen. 
– Det vurderes om området LNF3 kan legges 

til rette som fordrøyningsmagasin. 
– Mellom elv og byggegrense skal det 

etableres grøntsone for å ivareta en 
naturligutvikling av et biologisk mangfold 
og eventuelt en tursti. 

– Ståvibekken åpnes. (Åpning av Dælibekken 
ble gjort i eget vedtak av MIKK).

* Virksomhet
– Det er ikke tillatt å plassere forurensende, 

brann- og eksplosjonsfarlige virksomheter i 
planområdet

* Estetiske hensyn
– Estetiske hensyn skal stå sentralt i 

utarbeidelse av nye næringsområder. Sonen 
mot Ringeriksveien skal beplantes i 
områdene N3 og N4.

* Fiskeforvaltning skal med i plane
– Fiskeforvaltningsplan for Bærum tas med i 

det videre planarbeid.

* Ved vurdering av flomløsning skal 
følgende utredes
– Valg av flomsikringstiltak avgjøres i en mer 

detaljert plan som avklarer nærmere 
arealbruk og flomsikringstiltak. Grøntbeltet 
på 20m langs elven (felt NA5) 
opprettholdes. 

– Bærum kommune ber NVE om å foreta 
oppdaterte målinger og vurderinger av 

flomrisikoen i Sandvikavassdraget, da 
eksisterende tallmateriale er foreldet. 

– Hvilke innsnevringer av elveløpet (broer, 
utfyllinger) kan åpnes for å redusere 
flomfaren? 

– Hvilke arealer kan frigjøres som 
flomsikring? 

– Hvor stor betydning vil det ha om den 
kunstige flomvollen ved Iveco fjernes? 

– Hvilke elveskuldre bør senkes for at elven 
skal få tilbake sitt naturlige flomareal? 

– Overflomtunell vurderes

* Medvirkning
– Ved utarbeidelse av fremtidig flomløsning 

for Sandvikavassdraget skal det legges opp 
til en bred samarbeidsprosess mellom 
miljøorganisasjonene, næringsforeningene 
og andre interessenter langs vassdraget. 

Agnes bro ny E16 vil gi en ny Agnes bro som
ikke virker oppstuvende ved flom slik den
gamle gjør. Det samme gjelder Tangen bro som
skal bort når Bærumsveien som legges om. 
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Dette arbeidet samordnes med kommunens 
oppfølging av vannforskrifte

For ytterligere informasjon henviser vi til
Skui vels årsrapport for året 2011 og hørings-
dokumenter og innspill som kan lastes ned fra:

www.skuivel.no og saksdokumenter på
www.baerum.kommune.no

Veien videre
Skui vel og og samarbeidenede organisajoner
mener at:
* Planen er ikke er på elvens premisser
* Planen gir ikke tilstrekkelig og langsiktige 

føringer som gjør at vassdragets kvalitet 
kan heves og nå miljømål som 
vannforskriften setter. 

34 Skui Vel invitasjon til årsmøte 2013

Arbeidsmodel for 
Visjonsprosjektet 
“Sandviksvassdraget
2020”
Alle parter bidrar med
sine visjoner inn i 
prosessen. 

Illustrasjoner: 
Naturvernforbundet i
Bærum. 

Spørsmålsprøven er
kontrollspørsmålet på
om det er fremkommet
en god løsning
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* Planen mangler en tydelig visjon for hvor 
en vil 

* Planen er blitt “småjusteringer” på gamle 
“synder”.

Vi mener derfor at det er vesentlig at en
gjennomfører samarbeidsprosjektet:

“Visjon Sandviksvassdraget 2020” . 

Alle berørte og interesserte parter skoler,
vel, naturvern- og friluftslivorganisasjoner, fis-
keforeninger, grunneiere og næringslivet invol-
veres sammen med kommunens egne og
eksterne fagfolk. 

Prosjektet gjennomføres med et politisk
oppnevnt styre, og med klare politiske føringer. 
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Bekkene i Bærum som ble borte – Åpning av bekkene er betydningsfullt for bedring av vannkva-
liteten i vassdragene. 
Alle bekkene og vassdragen i østre og midtre Bærum samt mange i vestre Bærum er borte (merket
med rødt på kartet) fordi vi ikke har hatt noen god forvaltning av vassdragene våre.
Tenk hvilke naturperler vi hadde hatt i vårt nærmiljø hvis vi hadde planlagt bedre! 
Illustrasjon: Naturvernforbundet i Bærum.

Bærum Elveforum
Skui vel deltok på møte i Bærum Elveforum
onsdag 21.mars. Agenda:

– Forsker Sissel Brit Rannekleiv fra NIVA
la fram hovedtrekkene i den nylig framlagte
rapporten om kartlegging av miljøgifter som
tilføres Bærumsbassenget og indre Oslofjord
fra overvann og Sandviksvassdraget

– Prosjektleder ved vannområde Indre Oslo-
fjord Vest, Ingvild Tandberg, informerer om ar-
beidet med vannforskriften

– Vassdragsinspektør Ole Kristian Johansen
informerer om arbeidet med og oppfølging av
vassdragsrelaterte saker

Undersøkelsene og rapportene dokumente-
rer at den største forurensningen til vassdaraget
syldes urbaniseringen langs vassdraget og at
menneskelig virksomhet og trafikkmedfører ut-
slipp av tungmetaller. Vassdraet er langt fra å
bli friskmeldt.

Skui vel har i 2012 deltatt på følgende fag-
treff og seminarer:
Norsk Vannforening www.vannforeningen.no
– Norsk Vannforening Fagtreff 14.5.2012
Klimapåslag brukt for å bestemme dimensjone-
rende flom; hvordan skal retningslinjer tolkes
og hva er konsekvensene?

Sandviksvassdraget: Møter og befaringer 
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– Norsk Vannforening Fagseminar 23.5.2012 
“Håndtering av forurensning fra overvann”
– Norsk Vannforening Fagseminar 19.11.2012 
“Saltproblematikk ved veiavrenning”

Fagtreffene legges ut som video og kan sees
på www.vannforeningen.no

Norsk Vannforening arrangerer årvisse
interessante fagtreff og seminarer med fokus på
forhold av betydning for god forvaltning av
vassdrag. 
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Smedhølen har blitt renovert ved bygging av terskel og kulper. Den gamle badeplassen er ved 
fjellet til høyre.

Friluftlivsområder etter Markaloven §11

Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterte til
innspill med forslag til friluftsområder med
spesielle opplevelsesverdier som kan vurderes
sikret etter Markalovens §11. Skui vel har gitt
innspill med flere områder av spesiell opple-
velsesverdi for friluftslivet etter de angitte kri-
terier. Dette er blant annet Skosliteren med

Ramsåsen og Risfjellet, Puttmyrene, Sølvhølen
og Svartoråsen samt Ringiåsen som er blant de
32 områdene som vurderes videre. Dette er
nærområder for befolkningen og alle områdene
og områdene imellom disse har natur og kul-
turhistoriske opplevelsesverdier og som kan
nåes på en ettermiddagstur. 

Utsikt fra Ramsåsen mot Jordbru og Ringiåsen. 
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Den populære ekspressbussen “Skuiekspres-
sen” ble nedlagt 9. des 2012. Mange har fått
lengere reisevei og reisetid.
I svar til Skui vel sa Ruter: “Noen må få det
verre for at flere skal få det bedre”

Skui vel har tatt opp nedleggingen av ekspress-
busstilbudet til Skui og Tanum pr 9.12.2012.
Rute 163 Skuiekspressen og 164 Tanumek-
spressen ble erstattet med 10 minutters av-
ganger i rushtiden til Sandvika mot at en bytter
til tog videre til Oslo.

Vi påpekte gjennom flere innlegg til Ruter
at det var lite heldig å legge ned bussruter som
fungerte bra og som er et godt alternativ til ma-
tebuss og tog. Vi fikk lite oppløftende og rela-

tivt arrogant “standard svar” tilbake som er
som følger.

Bærum kommune sendte tidligere forespørsel
til vellene om “Stier og smett eller annen sted-
festet informasjon fra ditt område” i anledning
av at Bærum kommune planla nytt digitalt tur-
veikart sommeren/høsten 2011. Skui vel vil
sende innspill hvor det ble lagt vekt på stier,

smett, turveier, fegater og kulturminner, sever-
digheter og historiske bygninger i boligsonen
og kulturlandskapet. Kommunen sier at det har
vært gjort etomfattende og grundig arbeid og
kartet går i trykken i skrivende stund. 
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Skui og Tanum ekspressene ble lagt ned 9. des.
av Ruter mot store protester. 

På tur langs Stovivannet med gamle husmannsplasser og Bærums første vannverk. 

Nytt kart: Stier, smett og severdigheter i Bærum 

Nedleggelse av ekspressbussen “Skuiekspressen”
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Svar fra Ruter i e-post 29-10-2012 og brev
30.10.2012
Vedr. Rutetilbudet #73976
“Så hyggelig å høre at dere er fornøyd med dagens
tilbud, vi setter pris på engasjementet dere viser. Vi
innser at noen dessverre vil få noe økt total reisetid
etter ruteendringen, mens andre vil få redusert total
reisetid. Vi har også forståelse for at det er mest
komfortabelt å ha direkte bussforbindelse fra bosted
til arbeidsplass, og at denne komforten blir borte
ved overgang til tog. Det nye tilbudet vil derimot
også ta hensyn til kundene som i dag ikke har di-
rekte bussforbindelse, og disse vil få et betraktelig
bedre tilbud. 
Veinettets kapasitet er fullstendig sprengt og tra-

fikken inn til Oslo sentrum skaper mye problemer.
Befolkningsøkningen og den store trafikkveksten
gjør at vi må utnytte innfartsårene til Oslo mest
mulig effektivt. Og det er med skinnegående trafikk.
Det har vært store ombygginger og forbedringer på
togsporene de siste årene, og dette har resultert i
bedre regularitet og drift. Ved eventuelle forsin-
kelser vil NSB behandle dette som i dag. I tillegg
minner vi om Ruters reisegaranti, som gjelder på
bussen. Vi har informert og diskutert endringene
med de berørte kommunene. Vi er også klar over
størrelsen på Sandvika terminal, og dette er noe vi
jobber med for tiden.
Lokalbusser fra Skui (linje 761) og Tanum (linje

762) vil gå hvert 10. minutt for å korrespondere med
samtlige tog i rushtiden på Sandvika stasjon. Når 19
avganger med ekspressbussene 163 og 164 ned-
legges kan vi øke det lokale busstilbudet med om-
trent 600 avganger i uken. Tilbudet for reisende fra
Skui og Tanum vil bli styrket ikke bare på hverdager,
men også lørdager og søndager. Vi mener derfor at
det totalt sett gir et bedre tilbud.

Med vennlig hilsen Ellen B Kundekonsulent
Ruter AS.”

Ruter viste ingen forståelse for oppretthol-
delse av ekspressrutene. Vellet påpekte at det
til tider ville bli kaos på Sandvika stasjon med
så mange busser samtidig. Dette svarte de ikke
på og henviste til at det var ivaretatt av “Akers-
hus kollektiv terminaler”, Det er nå kaos når
mange drosjer og busser parkerer samtidig.
Drosjer opptar til tider store deler av oppstil-

lingsplasser for busser, og det er ofte utfor-
drende for bussene å komme fram til perrong-
ene. Det må finnes andre bedre egnede steder
for drosjeholdeplass i Sandvika.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog tok initiativ
til møte mellom Ruter og vellene ved blant
andre administrerende direktør Bernt Reitan
Jenssen samt ruteplanlegger og trafikkplansjef.
Lederne av Skui og Tanum vel deltok på møtet.
Fra Bærum kommune møtte i tillegg kommu-
nalsjef tekniske tjenester og kommunikasjons-
sjef. Det kom ikke frem noen løsning på møtet.
Ruter argumenterte med at de kunne frakte
flere passasjerer for samme utgift etter omleg-
gingen og dokumenterte dette ved å henvise til
køteori og deres egen teoretiske utredning. Vel-
let innvendte at dette fungerer for “pakker” i et
helautomatisert logistikksystem, men her er det
mennesker som skal fraktes. 

Ruter har skaffet seg betydelig makt siden
de har monopol og det er svært beklagelig at
fylkespolitikere har gjort det slik at de har fått
denne makten. 

I stedet for å spørre befolkningen om hva de
mener har Ruter fått lov til administrativt å
vedta slike store endringer uten at fylkespoliti-
kere og brukerne har mulighet til å komme
med konstruktive innlegg. Vellet foreslo at
Ruter ved omlegginger inviterte brukerne til å
komme med høringsuttalelser tilsvarende det
som skjer i kommunal forvaltning.

Skui og Tanum vels oppsummering fra
møtet med Ruter ligger på www.skuivel.no

Innbyggerspørsmål til Fylkestinget
Fylkespolitikerne har det overordnede ansvar
for kollektivtransporten i Oslo og Akershus.
Skui vel stilt, med støtte av Tanum vel,”inn-
byggerspørsmål” i spørretimen i Akershus Fyl-
kesting, fremført personlig av Knut Rognlien
på vegne av beboere i Skui og Tanum vel:

“Hva vil fylkesordføreren/fylkeskommunen
gjøre for å få gjenopprettet bussrutene 163 Ek-
spress Skui og 164 Ekspress Tanum?”

Spørsmålet ble godt begrunnet med prak-
tiske ulemper og forsinkleser og økt stress som
omleggingen har medført.

Reaksjonen og svaret var svært skuffende.
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Fylkestingsrepresentantene virket lite inter-
essert og Fylkesordførerens svar var at han var
fornøyd med omleggingen. Det var ikke ressur-
ser til å kjøre buss parallelt med tog når en øn-

sket å prioritere best mulig tilbud til alle også
utenfor rushtiden. Her er Fylkespolitikerne på
kollisjonskurs med våre lokale politikere i
Bærum kommune. 
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Den 9. desember gjennomførte Ruter og NSB
en stor ruteomlegging. For pendlerne fra Skui
og Tanum førte dette for mange at fikk lengre
reisevei til arbeid. Belastningen ble størst for
de som jobbet langt fra togstasjonene i Oslo da
ekspressbussene kjørte Ring 1 i Oslo sentrum,
mens man nå må gå eller ta et annet transport-
middel fra stasjonene.

Ruter hadde ikke i stor grad spurt de som
daglig brukte ekspressbussene, men man kjørte
en mediestrategi der man sa at folk ville få en
annen reisehverdag ved omleggingen.

Misnøyen var økende, og etter samtaler på
tog og buss med andre reisende fant man det
hensiktsmessig å ta et initiativ til å starte en
pendlerforening.

Skui Vel ved leder ble kontaktet, og syntes
ideen var god. Vellet hadde da på forhånd jobbet
med saken, og hatt møter med ordfører og Ruter.

Med god drahjelp av Skui Vel ble det arran-
gert stiftelsesmøte på Skui Grendehus den 11.
februar 2013. Det kom i overkant av 20 men-
nesker på møtet. 

Forsamlingen mente det var grunnlag stif-
telse av foreningen, man delte erfaringene av
hverandres reisehverdag etter omleggingen.

Fulle tog, korte overganger, busser som
ikke holdt ruta, lengre reisetid, tungvint over-
gang i Sandvika Stasjon. Den manglende for-
ståelsen og arrogansen fra Ruter og NSB ved
kontakt ang omleggingen, måtte det gjøres noe
med. 

Formålet med foreningen er å få tilbake ek-
spressbussene til Skui og Tanum og bedre for-
holdene for pendlere fra andre områder i Vestre
Bærum

Tanum Vel støttet opp om foreningen og har
og bevilget 3000 kr gjennom sin årlige pris for
miljøretta tiltak. Dette setter foreningen stor
pris på.

Foreningen var i utgangspunktet tenkt å
være for reisende fra Skui og Tanum, men stif-
telsesmøtet ønsket at man skulle omfavne Ves-
tre Bærum. Dette på grunn av de utfordringene
man kan se vil komme i tiden fremover når det
gjelder kollektivtransport og da særlig de som
pendler til Oslo i området. Navnet på for-
eningen ble da Vestre Bærum Pendlerforening.

Arbeidet har nå startet med å bedre hverda-
gen for de reisende til Oslo. Man vil nå søke
kontakt med nærliggende Vel for støtte i arbei-
det og medlemsvekst. 

Vestre Bærum Pendlerforening takker Skui
Vel for all hjelp og støtte i oppstarten av for-
eningen, og håper på et fortsatt godt samarbeid
i tiden fremover.

Medlemskap koster 100 kr året, og innmel-
ding kan gjøres ved å sende en epost til vest-
rebaerumpendler@gmail.com

Eirik W. Næss 
Leder, Vestre Bærum Pendlerforening
vestrebaerumpendler@gmail.com
www.facebook.com/SkuiTanum

Vestre Bærum Pendlerforening Stiftet 11. februar 2013 

Bli med i Vestre Bærum Pendlerforening for å
oppnå best mulig kollektivtilbud og ekspress-
bussene tilbake. Foto: Knut Bjerke Bustikka
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Snauhogst på Jordbru, Bærum kommunes skog
Flatehogst av støyskjermeskogen rundt
Jordbru Skytebane 
På ettersommeren 2011 ble granskogen
mellom Jordbru skytebane og lysløypa ved jor-
det “Gamlerønningen” flatehugget uten varsel
til vellet eller organisasjoner med interesse for
friluftsliv og natur. 

– Bestemmelse fra MD om at støyskjerme-
skogen rundt skytebannen ikke skal hugges. 

– Bærum kommunes egen skogbruksplan
angir hele området mellom Ståvivannet og
Ramsåsen som “Forvaltningsnivå 2” Her skal
hensynet til natur og friluftsliv veie tyngre enn
hensynet til skogforvaltning og økonomi.

Hogsten ble påklaget via Bærum kommune
til Fylkesmannen i Oslo og Akershus av BNF,
NiB, Organisasjonene ønsker også at Bærum
kommune må varsle hogst og at det må blir
funnet løsning på hvordan kulturminne nå skal
forbli synlige og ikke gro igjen.

Det er 22 rydningsrøyser i området som nå
er hugget. I tillegg er det 3 tufter og 4 ryd-
ningsrøyser i nærliggende område som er tidli-
gere hugget. Disse kulturminnene, som var
veldig instruktive, vil nå om det ikke skjøttes
tilgro med løvoppslag og bli lite synlig 

Flatehogst av naturbiotop av nasjonal verdi
på Jordbru under Ringiåsen
Det ble oppdaget at hogsten som ble gjort
under Ringiåsen i 2010 har flatehugget naturbi-
otop som var registrert i Direktoratet for natur-
forvaltnings-database. Dette er det området på
Jordbru hvor det er registrert eldre barskog
som i tillegg virker som buffer for fuktighets
krevende moser og edeløvskog mot Rinigåsen.
Området har i tillegg den direkte truede breg-
nearten vasstelg og er klassifiserte som A-verdi
(Nasjonalt verdifullt) Ref. Biofokus 2008-25
hvor det uttales: “Rike granskoger som dette i
sammenheng med en rekke andre verdifulle lo-
kaliteter er sjeldent forekommende på Østlan-
det”.

En kan ikke se at kommunen her har tatt hen-
syn til:
– Biologiske registreringer av nasjonal verdi
– Naturmangfoldsloven §§8-12
– Skogbruksforskriften: FOR 2006-06-07 nr 

593: “Forskrift om bærekraftig skogbruk”.
– Automatisk fredede rydningsrøyser fra 

middelalderen
– Bærum kommunes flerbruksplan for 

Støyskjermskogen ved Jordbru skytebane er hugget tross pålegg fra Miljødepartementet om at den
skulle bevares. Det 22 registrerte og automatiskfredede rydningsrøysene fra middelalderen blir nå
vanskelige å finne og se da hogsten vil medføre at området vokser til med kratt. 
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Bærum kommunes skoger: som angir at i 
dette området skal hensynet til natur og 
friluftsliv veie tyngre enn skog og økonomi.

Begge hogstene er påklaget til Fylkesman-
nen i Oslo og Akershus som har vært på befa-
ring og innrømmer at de forhold som
organisasjonene tar opp burde vært med i vur-
deringen. Det ville imidlertid neppe forhindret
hogsten, men kunnet gitt den et annet omfang
og gitt bestemmelser for gjennomføring, etter-
behandling og skjøtsel.

Organisasjonene mener at når det er Fylkes-
mannen som har gitt tillatelsen er det svært
uheldig at det også er Fylkesmannen i Oslo og
Akershus som vurderer klagen. Organisasjonen
forventer nå at klagen behandles av en frittstå-
ende instans.

Legg flatehogde områder ut til beite.
De områdene som nå er hugget og som ønskes
åpne bør nå legges ut til beite. Spesielt gjelder
dette området i sørvest ved Askelia. Her er det
gammel beitemark.

Det vil ellers komme opp flere meter høyt
løvoppslag før det om 40-50 år igjen begynner
å se ut som skog. 
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Hogst i registrert nasjonalt verneverdig biotop (A-verdi) med sterkt truet vintergrønne bregnen
Vasstelg, har medført at miljøet er fullstendig endret da de store gamle granene som beskyttet bio-
topen er tatt ut. (Vasstelg er nå nasjonalt forsvunnet fra 70% av arealet den vokste på.)
Inngrepet stemmer dårlig med at Bærum kommune sier den vil være en ledende miljøkommune.

Gammel beitemark og fullverdig landbruksjord
er hugd ved Askelia. 
Hogstområdet bør nå legges ut til beite i
sammenheng med tilgrensende jorde (Horni-
marka) for å hindre gjengroing med løvopps-
lag som vil gjøre området nært
ufremkommelig.
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Vestbrenne og Holma området Holmaveien 19–45 
Bakgrunn for reguleringsplan Holmaveien
19–45.
Reguleringsforslag for 1. gangs behandling av
reguleringsplan for Holmaveien 19–45 ble be-
handlet som “prinsippsak” i Plan- og miljøut-
valget (PMU) 30.04.09. 

Reguleringsforslaget ble lagt ut til offentlig
ettersyn og behandlet parallelt med rammesøk-
nad for oppføring av lager-/industribygg i Hol-
maveien 19–45. Saken ble i 2010 klaget inn for
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Oppsummering av 2012 for reguleringsplan
Holmaveien 19–45.
Reguleringsforslag for 2. gangs vedtak for Hol-
maveien 19–45 ble behandlet i planutvalget
26.04.2012. Planforslaget var fremmet av Ar-
chus Arkitekter på vegne av grunneierne. Råd-
mannen anbefalte igjen å vedta det private
forslag til detaljregulering med bestemmelser.

Ved behandling i Formannskapet
06.06.2012 og til Kommunestyremøte

20.06.2012 krevde Vestbrenne Huseierforening
og Skui Vel at reguleringsplanen skulle avvi-
ses, alternativt utsettes. Kravet ble fremmet
som følge av at Reguleringsplanen ikke hen-
syntar innspill om svært negative konsekvenser
for tilliggende naboer. Planen hensyntar heller
ikke arbeidet som foregår i KDP Sandviksvass-
draget og flomsikring. 

Da kommunestyret likevek vedtok planen
klaget Vestbrenne Huseierforening, sammen
med Skui vel og Bærum Natur- og Friluftsråd
klage datert 06.09.2012 til Fylkesmannen i
Oslo og Akershus og til Bærum kommune –
Plan og bygningsetaten, på vedtak i kommune-
styremøtet 06.06.2012 for reguleringsplan Hol-
mavn. 19–45.

Hovedpunktene i klagen var:
1 Kommunedelplan for Sandviksvassdraget 

må gjennomføres før denne nye 
reguleringsplanen.

2 Reguleringsplanen legger begrensninger på 

Holmaveien 19–45 Det regulerte område ligger innenfor den stiplede streken. Reguleringsplanen
sier at den skal tilpasse seg kommende planer med hensyn til håndtering av flom og skjøtselspla-
ner for Sandviksvassdraget. 
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flomareal og vanskeliggjør tiltak for 
flomsikring.

3 Naturmangfoldsloven. Saksfremstillingen 
har ikke behandlet og vurdert planen i 
henhold til Naturmangfoldsloven §§8–12.

4 Manglende opplysning av miljøkonse-
kvenser av utbygning langs vassdraget i 
henhold til Miljøinformasjonslovens §8.

5 Støyutredningen er mangelfull jfr. krav til 
metodikk i T 1442. 

6 Mangel på tilpasning og tap av utsikt. 
7 ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyse) 

inneholder feil opplysninger om 
rasfare/grunnforhold. 

8 Turvei/sti er ikke avklart. 
9 Kulturområde er ikke tilbakeført til LNF. 
10 Luftforurensning er bagatellisert i ROS-

analyse, og ikke kommentert/vurdert i 
saksfremstillingen fra avd. Regulering/
Rådmannen. 

11 Trafikksikring: Trafikkfarlig kryss 

Holma/Gamle Lommedalsvei (skolevei) er 
ikke utredet. 

Fylkesmannen har i sitt svar 19.2.2013 avvist
klagen.  

KDP Sandviksvassdraget ble vedtatt i For-
mannskapet onsdag 16. januar og Kommune-
styret onsdag 30. januar. Dette til tross for at
KDPen ikke følger opp planprogrammets kon-
klusjon og påpekning om at 30 m byggefor-
budssonesone og 10 m grøntområde er for lite
til å sikre god økologisk levedyktighet i og
langs vassdraget. 

Utslipp i Isielven
Dersom det oppdages utslipp i vassdrag opp-
fordret til å ta øyeblikkelig kontakt med:

Driftsentralen for vann og avløp: 
Vakttelefon tlf 67506060. 

Hvis Bærum kommune klarer å komme ut
mens utslippet pågår er det lettere å spore kil-
den. 
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Trafikksikkerhetsplan 2008–2011 
Trafikksikkerhetsplan for Bærum
2012–2015
Vi har gitt innspil til trafikksikkerhetsplanen,
Det er positivt at det foreslås forlengelse av
fortauet i Tanumveien da veien brukes også
som omkjøring ved bilkøer og trafikkproble-
mer på E16 og er spesielt trafikkfarlig nederst
mot Vøyenengasenteret vinterstid Det ferdes
mange skole og barnehagebarn i veien.. 

Planen sier imidlertid ingenting om trafikk-
sikkerhets og miljøtiltak på gamle E16. 

Fotgjengeroverganger er stort sett fjernet, li-
keledes trafikklys. Det burde være fotgjenger-
overganger ved busslommer. 

Vi har gitt innspill på følgende forslag til tra-
fikksikkerhetstiltak på Ringeriksveien:
* Minirundkjøringer ved Tunheimbakken.
* Rabatter og slake svinger på rette 

strekninger som demper farten.
* Ekstra fotoboks, også nedover
* Fotgjengeroverganger reetableres med 

varsellys

* Skilting ved Vøyenenga nordover som gjør 
at flest mulig kjører nye E16 om de skal til 
Isi eller nord for Nybrua.

* Ringeriksveien avkjøring til forretningene 
Living og Byggmax. Forbud mot krysning 
av møtende kjørebane bør ha tydeligere 
merking da det ofte ikke respekteres og 
skaper farlige situasjoner både for veitrafikk 
og syklister

* Sykkelsti langs Sagåsberget
* Trafikksikkerhetsmessig uoversiktlig 

plassering av ved teknisk bygg i kryset 
v/Brenneveien/Gamle Lommedalsvei. Biler 
må nesten helt ut i krysset for å ha fri sikt 
oppover bakken i Brenneveien. Vi har 
foreslått trafikksikkerheten bedres, ved 
utvidelse eller flytting av krysset litt lenger 
bort fra bygget. Andre alternativ som fortau, 
speil og/eller skilt vil også kunne bidra.
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Reguleringsplan for Skuiveien
101 –Vøyenenga – GRB 47/3
m.fl. Vøyenenga gartneri 
Kommunestyret vedtok 30.03.2011 regule-
ringsplan med endring at det skal være rekke-
hus i midtre del mot grøntområdet. fokus på
blokkbebyggelse ble redusert og at utnyttelses-
graden ble redusert mot Skuiveien. 

§ 1 vil da lyde” Planen legger til rette for ut-
bygging av boliger, barnehage, forretning/kon-
tor. I de indre delene av byggeområdene som
grenser til grøntakse – Park 1 og Park 2 – skal
det etableres boliger i rekkehus. Før utbygging
kan skje må detaljregulering være vedtatt.” 

Det arbeides nå med detaljregulering.

Økrisletta
Varsel om offentlig ettersyn – Økrisletta, 
detaljregulering
Detalregulering av Økrisletta, planlD 2009014,
ble sendt ut på høring 14.11.2011. 

Reguleringen av området er vedtatt og byg-
gestart planlegges. Det vil bli industri/lager

bygninger og bensinstasjon med McDonalds
for veifarende på E16.

Statens Vegvesens tilbakeføring av land-
bruksproduksjonsarealer ved Økri etter
E16 bygging
I samarbeid med Bærum Natur- og Friluftsråd
(BNF), Naturvernforbundet i Bærum, Berger
og Rykkinn vel, har Skui vel sendt brev til
Bærum kommune angående at dyrket mark i to
tilfeller ved Økrikrysset ikke er tilbakeført til
produktiv matproduksjon av Statens Vegvesen
etter E16 bygging

Saken har vakt bred oppmerksomhet og er
flere ganger blitt omtalt i pressen de siste
årene. Det er nå gjort grunnundersøkelser og
det er forhandlinger mellom SVA og grunneier
om tilbakeføring. 

Tilfellet er dessverre ikke enestående. Det
er svært beklagelig at jord i Norge ikke har til-
strekkelig verdi før den brukes til noe/bygges
ned. Verdien av dyrket og dyrkbar jord må der-
for økes betydelig slik at det er mer regnings-
svarende å benytte den til matproduksjon enn å
bygge den ned i en prosess som ikke er bære-
kraftig. Etter Jordloven er det driveplikt på dyr-
ket mark. 
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Inntil byggestart har Økrisletta vært benyttet til økende bussparkering for forskjellige aktører.
Bare et fåtall oppstillingsplasser har provisorisk strøm for å hindre forurensende tomgangskjø-
ring for oppvarming av bussene. Plassen har heller ikke trykkluft for oppfylling av trykktank for
bremsesystem uten tomgangskjøring. 
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Jordet ved Økri krysset ligger fortsatt brakk etter manglende rehabilitering etter E16 utbygging.
Det pågår nå forhandlinger mellom SVA og grunneier. 
Landbrukskontoret i Bærum kommune har gitt beskjed om at jordet ikke skal brukes til dumping
av hestegjødsel. 

Handlingsplan Fysisk aktivitet og Friluftsliv og naturopplevelse 
– Opprusting kulturstien Ståvi/Jordbru/
Ursdalen. Informasjonskart med skilting
For å gjøre det attraktivt og spennende å gå på
tur og ferdes i skog og mark er informasjon og
opplevelse stikkord. Å se uvanlige ting og for-
stå sammenhengen i naturen og historiske hen-
delser må bli fortalt for å bli klar over. 

Området inneholder mange kulturhistoriske,
arkeologiske steder og funn samt store natur og
opplevelseskvaliteter. Prosjektet inneholder
blant annet utgivelse av informasjonskart og

oppsetting av nye informasjonsskilt samt to
rasteplasser. Det vil med profesjonell bistand
lages et temahefte med nærmere beskrivelse av
området og stien. I tilknytning til Temaplan fy-
sisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2011–2014 er
det avsatt midler til realisering av dette pro-
sjektet fra og med 2011og fikk spillemidler
innenfor andelen avsatt til friluftsliv juli 2011. 

Det arbeides med realiseringen av prosjek-
tet, mye av underlagsmaterialet er lagd samt
prototyp til skilt. 

Hornimarka har mange idylliske og hyggelige
stier og løyper utenfor alfarvei både sommer
og vinter.
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– Skilting og informasjonstavler for turveien
langs Isielvens østside. Utarbeidelse av infor-
masjonsfolder over natur- og kulturkvaliteter
etter mønster av informasjonsmateriell for Lys-
akervassdraget. Langs Isielven finnes det
mange fine natur- og opplevelseskvaliteter som
er verdt å ta vare på. Det er ønske om å sette
opp informasjonstavler og lage et temahefte
om Isielven også dette i samarbeid Skui og
Vøyenenga skoler. Tiltaket er ført opp i hand-
lingsplanen.

– Opparbeidelse av tursti langs vestsiden av
Isielven. Denne er bare stykkevis tilgjengelig
og ønskes opparbeidet i samarbeid med grunn-
eier og kommunen. Denne stien vil være viktig
for rehabilitering av elven og for å sikre kant-
sonen langs elvens vestside.

Tiltaket er inne i handlingsplanen og vi for-
venter at den tas tak i i forbindelse med realise-
ringen av KDP Sandviksvassdraget. 

Isielvens vestsides kantsone er presset og
trenger opprydning, utvidelse og en smal tursti
som buffer mot elven. 

Skui vel nettside
Skui vels nettside: www.skuivel.no har fått nytt
utseende. Vi har benyttet nyutviklet mal fra
Vellenes Fellesforbund som Skui vel er med-
lem av. Nettsiden oppdaters gjevnlig med in-
formasjon som vi håper vil være av interesse.
Kom med innspill og gjerne tips om nye aktu-
elle saker eller innspill til saker som allerede er
publisert. Vi er veldig interessert at du som
medlem bruker siden aktivt, slik at vi kan få
den til å bli informativ og fungere godt for
medlemmene.

Malen har noen “barnesykdommer” som for
eksempel at ved søk på “Skui vel” via Goo-
gle,kommer ikke siden opp direkte. Dette ar-
beider forbundet med.å løse Bruk derfor
www.skuivel.no direkte. 

Skui Seniorsenter
Skui Vels representant har hatt et vellykket
besøk på senteret og fått anledning til å prøve
seg på en «spabehandling» hos fotpleier. Her

ble det gjort en fin jobb med vask og vedlike-
hold av slitne undersåtter. Alt i alt en veldig be-
hagelig opplevelse som ga mersmak. Dette skal
ikke bli siste gangen og kan anbefales! (Inklu-
dert mange av herrene som kanskje tror dette
er noen damegreier! ). Det anbefales å ta kon-
takt hos fotpleier (Wenche) og bestille time!! 

Ellers er senteret, som tidligere, et populært
møtested. Leder Arnfinn Strand-Hansen kunne
berette at besøket er i god utvikling og spesielt
er tirsdagene med ulike foredrag meget godt
besøkt. Også trimmen på torsdager har mange
besøkene. Her møtes en gjeng på 30-35 perso-
ner fordelt på 2 partier. Med Lis Schøtt som
dyktig leder føler nok alle at dette er en god
måte å investere i en bedre helse.

Av 37 arrangementer vil vi nevne at det, på
senteret i 2012, har vært gjennomført foredrag
om kosthold og helse (spesielt viktig når man
blir eldre), legens time, nasjonal og internasjo-
nal historie (hjernetrim er også viktig), lyrikk
og viser, reiser mm. Senteret har også hatt vår-
turer til Portåsen gård (Wildenveys hjemsted i
Mjøndalen) og kulturell høsttur til Holmsbu.
Ellers vil vi nevne 2 mannekengoppvisninger,
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festlig samvær med sang og musikk, julebord
på Heggedal hovedgård, kurs i glass- og porse-
lensmaling og idrettsdag på Kalvøya.

Skui Vel er meget imponert over omfanget
av aktiviteter. Særlig når man tenker på at sen-
teret er et av de få i Bærum som har frivillig
drift. Ellers vil vi minne om bridgegrupper
hver torsdag og at arbeidsstua har god plass for
håndarbeid. Her pågår nå kurs i glassmaling
ledet av Ulla Djurdjevic. Også det meget godt
utstyrte snekkerverkstedet er populært med
plass til flere hobbysnekkere. Senteret har også
frisør som et populært tilbud.

Til slutt vil vi minne om den trivelige kafete-
riaen som er åpen for alle seniorer på tirsda-
ger og torsdager med veldig god mat,
hyggelig betjening og god atmosfære. Kom
og opplev selv!! Program for vårens fore-
drag kan hentes på senteret eller på nettet
under, Bærum kommune seniorsentre:
https://www.baerum.kommune.no/senior-
sentrene

Senterets åpningstider: 
Tirsdag og torsdag kl. 10–14
* Fotpleie torsdager: timebestilling 
tlf. 906 61 307
* Frisør torsdager: timebestilling 
tlf. 67 13 66 60 eller 994 79 455 
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Ivrige damer på kurs i glassmaling. Foto Bjørn  A. Hole

Seniorsenter leder Arnfinn Strand-Hansen har
stø hånd om aktiviteten. Foto Bjørn A. Hole 
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Skui grendehus sett fra enden av sletta til Skuibakken.

Knut Wøllo: ”Men gulveisen spirer enda”

Skui – Fra kutråkk til tunnelvei

Knut Wøllos sjarmerende historiske tegninger og
beskrivelser.

Bokgaven til Skui interesserte – eller til deg selv!

Selges av Skui vel kr 150,–
www.skuivelno eller Tlf 95757236 

Skui Grendehus
Lokalene med stor og liten sal med kjøkken er
fortsatt meget populære som utleieobjekter for
ulike sammenkomster. Rickie Poulsen er ansatt
av Bærum kommune for å administrere utleien
av huset med visning og ut- og innlevering av
nøkler etc. Han gjør en god jobb og kan for-
telle at det er økende trafikk hos de forskjellige
leietakere. Det er populært å leie grendehuset
både til festlige anledninger og andre aktivite-
ter. Man setter pris på fleksibiliteten ved at
man selv kan administrere catering og drikke-
varer. I tillegg er lokalene fleksible og innby-
dende og tilgjengelighet og parkering er svært
gode. Deler av lokalene benyttes også av seni-
orsenteret og andre brukere 

Inntektene ved utleie bidrar til å drifte gren-
dehuset. Driften inkluderer vedlikehold av
bygning og inventar samt tekniske anlegg. I til-
legg er det utgifter til vaktmester, strøm og ad-
ministrasjon av utleie. Bærum kommune, som
eier av huset, står for alle kostnadene med fra-
drag for leieinntekter fra grendehus og lege-
kontorer. I dagens situasjon er det ledige
lokaler (ca 200 m2, tidligere ungdomsklubb) i
U-etasjen. Det arbeides med utleie av disse lo-
kalene til et ideelt formål som kan komme
Skuibefolkningen til gode. 

På grunn av populariteten er det lurt å være

tidlig ute med bestilling av lokalene i grende-
huset. 
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Berghoff ca. år 1900.

Drift og vedlikehold av 
Berghoff
Denne vår går husleieavtalen med barnehagen
ut. Det er derfor planlagt møte med leietagerne
om fornyelse av leieavtalen med 5 nye år.
Driftsmessig har driften gått i balanse. I inne-
værende driftsår har vi byttet ut to av de siste
gamle doble vinduene i første etasje ved den
gamle scenen. Likeledes er det gamle vinduet
på kontoret til barnehagen i annen etasje byttet
ut med nytt moderne vindu med energiglass
med gammelt kryssholtdesign. Fasaden er der-
med ivaretatt slik at nye vinduet passer inn i
den gamle verneverdige bygningen. Likeledes
er hull og sprekker i den gamle støpte stein-
trappa blitt renovert til brukbar standard. 

Neste driftsår er det tidligere planlagt reha-
bilitering av de to andre utetrappene med ve-
randa og grunnmurer som står for tur. Ellers
må vi vurdere om det snart skal igangsettes ny
runde med maling av vinduer og vegger uten-
dørs, siden det snart er gått 8 år siden dette ble
gjort forrige gang. 

Benker
Vellet har utplassert benker for turbruk i nær-
området på følgende steder. Flere av disse ben-
kene er gamle bussbenker: 
– Turveien i Bjørumdalen, ved elvemøtet 

mellom Rustan og elven fra Kjaglidalen
– Øverst i Jarenveien, ved gamle Jarenvei.
– Ved krysset Gamle Jaren vei og Horniveien 

(Hornitoppen)
– Gamle Jarenvei, utsiktspunktet ved kulen i 

Skuibakken
– I lysløypa, litt nord for Kveisegata

Si gjerne fra til styret dersom dere ønsker
flere benker. Det hadde også vært fint om tur-
gåere og beboere kunne bidra til vedlikehold
av benkene. Vi vil senere tegne inn plasse-
ringen av benkene på et kart.
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Bekjempelse av brunsnegler
Brunsnegler er blitt en”landeplage” for de som
ønsker å dyrke nyttevekster eller ha blomster. i
egen hage (PS Roser anbefales, de liker sne-
glene ikke).

Skui vel ønsker å undersøke interessen for
at flere går sammen for bekjempelse lokalt.

Særlig to metoder blir fremhevet:

– Infisering av sneglene med parasitter.
(Nemaslug). Da sneglene er kannibaler overfø-
res smitten raskt. Nemaslug kan kjøpes på ha-
gesenter. Begrenset holdbarhet.

Metoden er beskrevet på: http://www.asker-
velforbund.no/default.asp?side_ID=15878
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Brunsnegle eller Iberia snegle. 

NB Leopardsneglen eller boasneglen, skal du la være i fred. Den jager og dreper brunsnegler. 
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– Bruk av ølfeller som tiltrekker seg sne-
glene som så destrueres.

Se bl.a.: http://www.forskning.no/arti-
kler/2005/juli/1119517572.59

Styret har gjennomført høsten 2012 et for-
søk med bekjempelse av brunsnegler ved “Ne-
maslug metoden” Metoden består i at snegle
drepes og dypes eller dusjes med en oppløs-
ning av Nemaslug. De får da parasitten på seg.
Når andre snegler spiser disse, så blir de også
infisert og dør. Metoden rapporteres å være ef-
fektiv og bør gjennomføres om våren, på nyk-
lekkede snegler, og høsten før de legger egg.

Ølfellemetoden er ikke prøvd så langt, men
har den fordelen at den tiltrekker seg sneglene,
de blir i øllet, som da blir lettere å samle opp.
Sneglene avlives ved salt, frysing eller klippes
i to. 

NB: Avlivde snegler ved fellemetoden må
kastes i søplet IKKE i naturen,

Døde snegler er mat for andre snegler.

Er du interessert i å delta i et fellesprosjekt i
regi av vellet så gå inn på www.skuivel.no 
og meld din interesse, gjerne også erfa-
ringer.
Skal det være effektivt, er det viktig at flere
fra mange områder deltar.

Skui vel vil samarbeide med nabovel som
Berger og Rykkinn vel som planlegger aksjon.

Bærum kommune web-sak
Bærum kommune legger vekt på å være en til-
gjengelig og åpen kommune som yter informa-
sjon og service til innbyggerne. Du kan følge
med på saker på kommunens hjemmeside.
http://www.baerum.kommune.no/

– Saker som er til behandling i kommunens
administrasjon og post legges ut på
<innsyn/postlister> i øverste hovedmenylinje
på kommunens hjemmeside. 

– Er det politiske saker gå til <Politikk>

Strøkasser
Fylling av strøkasser utgjør en betydelig utgift
for Vellet. Flere nabovel har sluttet å tilby sine
medlemmer denne tjenesten på grunn av de
høye kostnadene. Med de mange bratte små-
kneiker som vellets område har ønsker Skui
Vel å opprettholde denne tjenesten for sine
medlemmer, så lenge økonomien tillater det.
Plassering av kassene fremgår i vedlagt liste og
kart. Dersom det ønskes strøkasser plassert på
nye steder bes beboerne henvende seg til sty-
ret. 

At søknaden kan innvilges betinger at fler-
tallet av beboere er betalende medlemmer av
Skui Vel. Det samme gjelder for årevis fylling
av kassene om høsten.

Kassene fylles sent på høsten. Det er viktig
at rodelederne gir tilbakemelding i slutten av
oktober om tilstanden og fyllingsgraden av
kassene. 

Går de tomme i løpet av vinteren kan utgif-
tene til grus dekkes av vellet etter avtale, mens
transporten dekke oppsitterne selv.

Spørsmål til vellet viser at sandkassene er et
populært og kjærkomment tilbud for mange.

Det vil være positivt om oppsittere som
har glede av kassene kunne ta et tak med
enkle reparasjoner når det trengs. Spesielt
gjelder dette kasser av tre. Må de skiftes er til-
gjengelige glassfiberkasser gjerne mindre. Ut-
gifter til materiell vil dekkes av vellet.

Ta derfor en titt på kassene på vårpartene
om det er noe som bør gjøres.
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Skuibakkens bevaring
Skui vel har samarbeidet med og støttet Skui-
bakkens Venner i å rehabilitere bakken og å få
til arrangementer i bakken. 

Følgende restaureringsoppgaver er
gjennomført i 2012:
* Unnarennet.
– Sikkerhetsvant er montert på trappene på 

begge sider av unnarennet. 
* El-anlegg
– El-tavlerommet på Kongetribunen er 

reparert og fått ny kledning
– Det elektriske anlegget på Kongetribunen 

er skiftet ut.
– Alle elskap på lysmastene for flomlys-

anlegget er skiftet ut alle sikringer fornyet.
– Lysmast på toppen av fartsstillaset er satt 

opp og fått ny armatur
* Informasjonstavler
– Nye informasjonstavler i ny layout med 

hovedpunkter i bakkens historie er satt opp 
på sletta og på kulen. De nye skiltene er 
trykket på aluminium med mye bedre 

holdbarhet enn de gamle i plast.
– Det er satt opp skilt som ønsker velkommen 

til Skuibakken, med påminnelse om at 
ferdsel skjer på eget ansvar.

Flere oppgaver planlegges for 2013 Utskif-
ting av startere til lysanlegget og reabilitering
av lyskastere som ikke lyser. Vanger i ovaren-
net fra hoppet opp til farstillaset skiftes ut.
Skifte flere knuste vinduer i dommerhuset som
nå er dekket med lemmer. Sperreplaten i ova-
rennet ødelegger det visuelle inntrykket av til-
løpet og byttes ut med en nettingramme. 

Prepareringsutstyr som visj og rulle overha-
les. 

Skuibakkens Venner opplever betydelig
oppslutning og interesse for bevaring av Skui-
bakken som et levende, teknisk kulturminne. 
Det er skaffet midler fra Bærum kommune,
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Skuibakken Skispor etter frikjøring så snart det
kommer sne. Unnarennet har fått nye sikkerhetsvant.

El-tavlerom er restaurert, fått ny kledning og
malt.
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Akershus fylkeskommune samt Norges kultur-
minnefond. Skui vel har et godt samarbeid med
venneforeningen og fokuserer på å få anlegget
tilbake i en sikker og presentable stand. 

Budstikka har gitt flere hyggelige omtaler,
og Bærum kommune har støtte årets største ar-
rangement, nyttårskonsert med vardebrenning
nyttårsaften, som også er eneste offentlige fyr-
verkeri i Bærum nyttårsaften. 

Skuirennet: Torsdag 8. mars 2012
For andre gang arrangerte Skuibakken venner
hopprenn i Skuibakken for 6–12 åringer tors-
dag 8. mars. Rekrutteringsspeidere fra IL Jar-
dar bidro med barnehoppski og tent mange
gnister hos hoppivrige kommende talenter. Det
er NSF som har anskaffet Åsnes hoppski med
langrennsbinding slik at barna kan låne og
prøve. Skienen er stødige og svært populære.
Noen var riktig spreke og hoppet “bakken ned
på langrenski!.. Jenter og gutter hoppet på lik

linje Det var anlagt to hopp i overgangen og et
“big-jump” på sletta, med bistand av Bærum
kommunes prepareringsmaskin og som også
lånte ut arrangørvogn.

Alle barna fikk medalje med bånd, pølse og
trefoldig hurra som takk for innsatsen.

Deltagernes appell: “Dette må dere gjøre til
neste år også!”

Sommerkonsert i bakken var et nytt 
arrangement
Torsdag 14. juni ble det arrangert sommerkon-
sert med Skui Brass i Skuibakken for andre
gang. Det ble en flott og feiende konsert med
flere solonummer til glede for de vel 50 tilhø-
rerne. Det ble servert pølser og vafler. Stem-
ningsfull og hyggelig sommerkveld.

Se Budstikka video på:
http://www.budstikka.no/video?videoId=5627Ivrige nye unge hoppere i Skuirennet 2012.

Rikke hopper bakken ned og setter rekord. 

Skui Bass sommerkonsert i Skuibakken.
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Kulturminnevandring søndag 14. oktober
Fra Skuibakken til Kjaglidalen, Engebråten og
Isi gårdssag

I samarbeid med Asker og Bærum Historie-
lag og Skui vel ble det arrangert kulturhistorisk
vandring fra Skuibakken.

Med Harald Kolstad som turleder gikk de
ca 100 deltagerne nordover via Jutulsletta til
Bjørum sag, opp Kjaglidalen naturreservat og
via Kavle bro til Kjaglienega med kafferast og
grill. Opp over Risfjellet til bronsealdergrav-
røysene på Røverkulåsen. Tilbake over Engeb-
råten og Isi med Isigårdssag som ønskes tatt
vare på. Til slutt innom fangstgraven “Ulves-
tua”, antagelig fra 1600 tallet som er restaurert
av Asker og Bærum Historielag.  

Harald Kolstad forteller ved Bjørum sag. 

På Kjaglienga var det bålkaffe og grilling med historier fra Kjaglienga og Kjaglidalen. 

Isi gårdssag har lang og interessent historie.

Fangstgraven “Ulvestua” på Isi er fra ca 1600
tallet. 
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RYKKINNDAGENE lørdag og søndag 
3. – 4. nov. Utstilling og foredrag
Skuibakkens venner ble invitert til å holde
foredrag og ha egen stand på Rykkinndagene 3.
– 4. november. Hopphistorisk foredraget “Sku-
ibakkens første og andre liv” av M. H. Hauge-
rud ble meget godt besøkt og vi fikk 10 nye
medlemmer på standen. 

Tenning av julegranen 2. des. først søndag
i advent med Skui Brass nisseorkester. 

Nyttårskonsert med vardebrenning nyttårs-
aften 31.12.2012 
– Skuibakken – “Et sted med sjel”
Nyttårsaften ettermiddag kl 16 ble tradisjonen
med konsert av Skui Brass og vardebrenning
arrangert med støtte av Bærum kommune. For-
håndsomtale ble gitt i Bæringen og Budstikka.

Drøyt 100 trosset regnvær og glatte og, møtte
opp på sletta for å gå fakkeltog opp trappene i
Skuibakken til vardebålet på kulen og var-
mende julegløgg. Varden lyste opp på kulen til
julekonsert med varierte julemelodier.

Stilhopperen Arne Larsen, “Den glade
baker” fortalt om da han, som baker, alltid var
tidlig ferdig på jobb og dro opp i Skuibakken
og tok flere hopp alene. “Det var herlig” sa han
da han følte han hadde full kontroll. 

Han mente Skuibakkens Venner fortjente
stor støtte for at de tar vare på Skuibakken som
er et betydelig kulturminne i norsk skisport og
hoppsporten i særdeleshet.

Arrangementet var støttet av Bærum kom-
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Skuibakkens Venner hadde egen stand og fore-
drag på Rykkinndagene. 

Juletreet tent på kulen i Skuibakken. 

Nyttårsstemning i Skuibakken. Deltagere dan-
net langt fakkeltog opp bakken og samlet seg
rundt varden på hoppkulen.

“Er’e klart?!”Stilhopperen Arne Larsen “Den
glade baker” holdt nyttårstale fra hoppkanten.
Foto: Karl Baanaas, Budstikka 
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mune og var det eneste fellesarrangement med
fyrverkeri i Bærum nyttårsaften. 

Budstikka hadde både forhåndsomtale og
reportasje med bildekavalkade. Et morsomt
innslag var den flotte dølahesten “Ramsås-
frøkna”, med tradisjonsrik slede ført av Johan
Persbråten som kjørte forbi. Avslutningen med
flertrinns fyrverkeri, støttet av Svea Fyrverkeri
as, ble flott selv om det dessverre sloss med
tåken. 

Se fotokavalkade i Budstikka på:
http://www.budstikka.no/bildeserier/tidlig-nyt-
tarsfeiring-i-skuibakken-1.7703845

Skuibakkens Venner ønsker nye medlem-
mer velkommen, enten du vil være aktivt med
eller støtter arbeidet med å ivareta bakken og
skape ny aktivitet .

Medlemskontingenten er beskjeden, for
tiden kr. 200,–. 

DVD med klipp fra renn og begivenheter

i Skuibakken selges til inntekt for bakken
For mer info og innmelding se: 

www.skuibakken.no

Skuibakkens historie i et nøtteskall 
Hoppbakke nordøst i Svartoråsen, bygd i 1928
av Bærums Skiklub. Ombygd i 1939, 1950 og
1963. 8 NM i stor bakke i perioden 1950-91 ar-
rangert i bakken. Første TV-sendte hopprenn i
Norge i 1960. 2 WC-renn (1981 og 1983).
Rennet i 1983 var verdens første WC-renn i
flomlys. Siste renn ble holdt i bakken i 1996 

– Bakkerekorden er på 122 m og holdes av
Pål Hansen, Stålkameratene, og ble satt i av-
sluttningsrennet i 1996. I mars 1985 brøt Me-
rete Kristiansen fra Klæbu “drømmegrensen”
for norske kvinner da hun hoppet 100 meter i
Skuibakken. Den gamle rekorden hadde Anita
Wold Jensen hatt med 97,5 m i Sapporo 1976.

– Bakken er nedlagt som FIS-godkjent hop-
panlegg, men kan når den er restaurert fortsatt
hoppes i, og vil nå bli bevart som et levende
teknisk kulturminne som brukes til forskjellige
ski- og andre aktiviteter. 

– Skuibakkens Venner ble stiftet 14. juni
2007.

– I kulturminneåret 2009 ble bakken fredet
24. februar som et av 12 kulturminner dette
året. 

– Den 2.desember 2009 overtok Skuibak-
kens venner eierskapet til Skuibakken fra Bæ-
rums Skiklub. 
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Vardebrenning og fyrverkeri nyttårsaften i Sku-
ibakken nyttårsaften. 

Skui Brass holdt nyttårskonsert med varierte
innslag fra Kongetribunen. 
Foto: Karl Baanaas, Budstikka

Vardebrenning på hoppkulen og nyttårskonsert
fra Kongetribunene. 
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Askelia var husmannsplass under Øvre Ringi
gård. På slutten av 1800-tallet var det en
svensk smed ved navn Erik Gustav Hansson,
(f. 1828) populært kalt “Erik Svenske” som var
husmann der med sin familie. Erik kom fra
Solberg herred i Värmland med sin kone Marie
(f. 1811)og hennes 10 år yngre søster Martha.
Svigerinnen livnærte seg av oppspart kapital
og bærsanking om sommeren. På sine gamle
dager bodde hun i ei lita hytte ved veien opp til
Jordbru. Derav navnet “Marthasletta”. Erik var
en grovvokst bredskuldret kar med skjegg. 

I onnene jobbet Erik på Ringi, og med
skogsarbeid, tømmer-og vedhugst. Han var
også ivrig jeger og fisker, og plukket bær som
han solgte på torvet. I sydenden av Ståvivannet
er det ei utoverhengende fjellhylle. Den kalles
“Svenskehella” etter Erik. Der var favorittfis-
keplassen hans. (Den har nå falt ned.)

Kona hans døde tidlig. Da fikk han seg
samboeren Guro Knudsdatter fra Ål i Halling-
dal med sin datter Karen som var født i 1891. I
ca 1908 døde Erik. 

I 1911 giftet datteren seg med Olaf Hansen
fra Sandvika og flyttet til Oslo sammen med
moren.

Husene ble revet og flyttet til Levre. Tuf-
tene etter våningshuset er godt synlig like ved
Jutuls lysløype, der stien går opp til Kante-
bakk. Uthuset sto rett nord for våningshuset. Et
jorde like nord for Askelia heter Svenskeløkka
og noen hundre meter syd for Jordbru lå Eriks-
bråtlaet, begge deler oppkalt etter Erik Sven-
ske.

Han gikk på auksjoner, og var en kar det er
mange historier etter. I sin stue hadde han et
fint gulvur, lagd av urmaker Lagerud på
Tanum, som Lien på Horni senere overtok.

I Askelia var det både kyr, sauer og høner
som gikk fritt omkring. Vestrebæringene, som
hadde kua si på Ståvivollen om sommeren,
kjøpte melkering på sin vei opp Kantebakk mot
setra.

Erik og Guro var litt religiøse og holdt “le-
sarmøter” i helgene. Det kom trosfrender som
forpakter Johansen på Horni, Karl Lindbråtan,
Johan Plassen, salmaker Hagen og Olaf Sag-
bakken. De hadde med seg nistekurv og tok
turen som en hyggetur. Det var alltid velstelt,
med frukttrær og blomster i Askelia.

Rundt 1880 solgte Ringi gård deler av
Ringmarka med noen jorder til Horni gård. Så
sent som i 1950-årene ble jordene nord-øst for
Askelia plantet til med granskog, som nå er
hugget. 
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Tuftene etter Askelia ved
krysset mot Kattås på
Jordbru lysløype og stien
opp Kantebakk, under
Ramsåsen. 

“Historisk hjørne” 

Askelia
Av Harald Kolstad
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Naturvernforbundet i Bærum (NiB) har gjennom årene samarbeidet
med og støttet Skui Vel i følgende saker: 

� I Jordbru-saken som endte med at planene for en skiskytterarena og trial 
ble avvist av politikerne.

� NiB fikk dokumentert det rike biologiske mangfoldet i Isi-området og for-
hindret derved at en planlagt gjenvinningsindustri ble lagt på dyrket jord.

� NiB la inn bevaringsverdige grøntområder innen Skui Vel i sitt bokprosjekt 
“Snarveier til trivsel – 150 grønne lunger i Bærum”. Boken ble sendt til 
alle kommunepolitikerne. 

� NiB har utgitt boken “Nøttekråkas Lille Turbok” med bidrag av 
medlemmer av Skui vel. Boken er spennende for barn og skal bidra til at 
barn i Bærum blir glade i naturen og glade i å være ute i den.

� NiB støttet miljølinjen for nye E 16 og støtter Skui Vels trasé videre 
til Sollihøgda.

� NiBs fylkeslag spilte en viktig rolle i verneprosessen som førte til at 
Kjaglidalen ble lovfestet som naturreservat.

� NiB støttet økonomisk registreringen og utarbeidelsen av rapporten over 
naturverdiene i Hornimarka (Biofokus 2008-25)

� NiB slutter opp om vellets standpunkter om markagrensen og bevaringen 
av Markas natur- og kulturminneverdier.

� NiB arbeidet parallelt med vellet mot boligbygging på landbruksarealer.
� NiB samarbeider med vellet for ivaretakelse og rehabilitering av natur og 
miljøverdiene i Isielven som del av Sandviksvassdraget.

� NiB og Skui Vel samarbeider om innspill til Kommunedelplan for 
Tanumplatået og Hornimarka slik at områdets natur- og 
kulturminneverdier og kulturmiljøer skal få et best mulig vern. 

Naturvernforbundet støtter Skui Vels imponerende innsats for å 
bevare naturen, elva og kulturlandskapet –

Gi din støtte tilbake ved at du tegner deg som 
medlem i Naturvernforbundet!

Kontakt: Finn Otto Kvillum, 67 54 23 75, E-post: ott-kvil@online.no
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Er DU medlem av ditt lokale Vel?
Hvis IKKE kontakt kasserer Hanne Erdahl Korsmo 92242232, 

e-post: hanne@ronningen-gard.no 
eller betal til konto nr: 0540 0825 973, Skui vel Pb 40, 1314 Vøyenenga. 

Husk: Oppgi NAVN OG ADRESSE.

Vellene er kommunens formelle samarbeidspartnere i lokalmiljøet. 
Bli medlem av Skui Vel, og bli med i en organisert forening hvor du har

mulighet til å påvirke det som skjer i området ditt.
Skui Vel arbeider for deg og nærmiljøet – et godt bo og oppvekst miljø.

Av sentrale saker for Skui Vel i den senere tid:
� Ny E16 fra Vøyen – Bjørum og Bjørum – Sollihøgda 
� Bevare Jordbru som friluftslivsområde 
� Sikre grøntområder  
� Reguleringssaker i nærmiljøet 
� ISI reguleringsplan 
� Trafikksikkerhet og skolevei 
� Ren elv og bevart elvelandskap 
� Berghoff – hvor Berghoff barnehage leier lokaler 
� Stier og sandkasser 
� Kulturvandringer 
� Bevare Skuibakken som et kulturminne i drift  
Skui vel arbeider for gode og fremtidsrettede løsninger. 

Huseier: kr. 150, Leieboer: kr. 100, Andelshaver/pensjonist: kr. 80.
Giro nr: 0540 0825 973, Skui vel Pb 40, 1314 Vøyenenga 

FÅ DIREKTE INFO FRA VELLET: 
Send inn din e-post adresse til sekretær Kåre Smeland: e-post: kaa-sme@online.no
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Paragraf 1
Skui Vel er en partipolitisk nøytral organisasjon hvis for-
mål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles
interesser i den utstrekning vellets vedtekter, styret og
årsmøte bestemmer. Vellet tar opp og samordner og
gjennomfører tiltak til beste for beboerne og for velområ-
det, eventuelt i samarbeid med andre foreninger og or-
ganisasjoner i området. Vellet skal arbeide for
miljøbeviste og bærekraftige løsninger. Det represente-
rer befolkningens interesser overfor kommunen. Vellet
avgir uttalelser om saker som vedrører området. Saker
som blir forelagt vellet behandles i samsvar med de
gjensidig forpliktende avtaler som er inngått mellom
kommunen og vellene i Bærum.

Paragraf 2
Alle beboere med offentlig stemmerett, samt forretninger
og firmaer innen velområdet, kan være medlemmer av
vellet. Borettslag m.v. kan ha kollektivt medlemskap.
Obligatorisk medlemsskap gjennom skjøte eller leiekon-
trakt kan finne sted. På medlemsmøter og årsmøter har
alle tilstedeværende medlemmer stemmerett. Det kan
ikke stemmes ved fullmakt. Medlemmene er forpliktet til
å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid har
fastsatt innen gjeldende frist. Utmelding kan skje skriftlig.
Et medlem som ikke har betalt kontingent på to år, kan
strykes. Et varsel om dette må dog være gitt skriftlig
først.

Paragraf 3
Vellets område er innenfor disse grenser: Ståvivannet –
Butterud – Grinibråten – Kirkerud – Høgli – Isielva – til
Kullebrua – Brenneveien fram til Økriveien –
Frogner/Tandbergveien til Tandberg – Isi – Bjørum Sag
og begge sider av Ringeriksveien opp til fylkesgrensen.

Paragraf 4
Vellets regnskapsår følger kalenderåret. Revidert regn-
skap skal legges fram for medlemmene hvert år.

Paragraf 5
Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinære års-
møter holdes hvert år innen utløpet av april. Innkalling til
årsmøtet sendes alle medlemmer senest 14 dager før
årsmøtet sammen med styrets beretning, forslag til
dagsorden og innkomne forslag. Ekstraordinært årsmøte
kan holdes når styret eller minst 1/10 av medlemmene
skriftlig forlanger dette. Innkalling må skje på samme

måte som for ordinere årsmøter og innkallingen må angi
de saker som ønskes behandlet. Andre saker enn de
som er nevnt i innkallingen eller i dagsorden og som et
medlem ønsker behandlet på et årsmøte, må være sty-
ret i hende senest en uke før møtedagen. Årsmøtet kan
behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker
som er nevnt i innkallingen.

Det velges en eller to dirigenter til å lede årsmøtet og
en eller to referenter. Dirigentene behøver ikke være
medlem i foreningen. Årsmøtet skal behandle følgende
saker:

– Godkjenning av innkalling og dagsorden
– Styrets beretning
– Regnskap og revisjonsberetning
– Budsjett for neste år – herunder fastsettelse av 

kontingent
– Andre saker som er nevnt i innkallingen
– Eventuelt
– Valg av:

– leder
– 3–6 styremedlemmer
– 2 varamedlemmer til styret
– 2 revisorer for ett år
– Valgkomité med tre medlemmer for ett år
– Eventuelle spesielle komiteer
Leder og styrets øvrige medlemmer velges for to år

ad gangen slik at tilnærmet halvparten trer ut av styret
hvert år.

Alle myndige medlemmer i vellet er valgbare. Gjen-
valg kan finne sted. Medlemmer plikter å motta valg. En-
hver kan imidlertid unnslå seg valg for så lang tid som
vedkommende tidligere har innehatt tilsvarende verv. Til-
litsvalgte som flytter ut av velområdet, kan bare fungere
ut valgperioden.

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett
antall fremmøtte. Alle valg og avgjørelser – vedtektsen-
dringer og salg av fast eiendom unntatt – treffes med
simpelt flertall. Årsmøtet avgjør om en avstemming skal
skje skriftlig. Det føres protokoll over årsmøtets forhand-
linger.

Paragraf 6
Styret forestår den daglige drift og ledelse av vellet på
grunnlag av vellets vedtekter og beslutninger fattet av et
årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nest-
leder samt minst to av de øvrige styremedlemmer eller
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Vedtekter for Skui Vel
Vedtatt på årsmøte 20. mars 1991, med endringer vedtatt på årsmøtene 8. april 1992, 25. april 2001 og 
2. mai 2006. 29. april 2008. 
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varamedlemmer er tilstede. Alle avgjørelser treffes med
simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leder/nestleder sin
stemme avgjørende.

Leder innkaller til styremøter. Styremøter kan også
innkalles av tre styremedlemmer i fellesskap. Alle styrets
medlemmer skal i tilfelle være varslet om dette. Styret
fører protokoll over sine forhandlinger.

Vellet forpliktes av leder eller ved dennes forfall nest-
leder sammen med et av de øvrige medlemmer av sty-
ret. Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med
større økonomiske forpliktelser for vellet uten etter ved-
tak på årsmøtet.

Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sek-
retær og eventuelle andre til spesielle oppgaver. Styret
oppnevner dessuten de utvalg eller komiteer som det er
behov for. Vedtak om salg av fast eiendom må behand-
les på 2 på hverandre følgende årsmøter – evt. i ordi-
nært og i ekstraordinært årsmøte – og krever minst 2/3
flertall av de avgitte stemmene når minst 10 prosent av
medlemmene er tilstede.

Paragraf 7
Styret arrangerer medlemsmøte når det foreligger saker
som befolkningen bør orienteres om, når styret finner det
ønskelig å drøfte en sak i et videre forum og høre med-
lemmenes synspunkter eller når det uttrykkes ønske om
slike møter fra kommunen. Eventuelle avstemminger på
slike møter er bare veiledende for styret ved den videre
behandling av vedkommende sak.

Paragraf 8
Vellet må opprettholde en jevnlig kontakt med kommu-
nale organer og delta på de orienterings- og informa-
sjonsmøter som blir holdt for å bli kjent med de planer
som foreligger for området på kort og lang sikt.

Saker som forelegges vellet i henhold til de samar-
beidsavtaler som er inngått mellom kommunen og vel-
lene, behandles i samsvar med de retningslinjer som er
trukket opp i disse avtalene. For saker som vedrører
flere vel og som er forelagt Velforbundet eller av kommu-
nen, sendes gjenpart av korrespondanse og /eller utskrift
av møteprotokoller til disse til orientering.

Vellet bør samarbeide med nabovellene om saker av
felles interesse. Det bør også arbeide for et godt forhold
til andre foreninger og organisasjoner i området og even-
tuelt koordinere slike aktiviteter.

Paragraf 9
Endringer i vedtektene kan bare foretas av et årsmøte.
Forslag om slike endringer må være innkommet til styret
senest to måneder før årsmøtet og skal kunngjøres sam-
men med innkallingen til dette. Vedtektsendringer kan
bare avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer når

minst 10 prosent av medlemmene er tilstede. Er årsmø-
tet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelse, skal
styret innkalle til et ekstraordinært årsmøte eller ta saken
opp på neste ordinære årsmøte.

Dette årsmøtet er i så fall beslutningsdyktig uansett
fremmøte. Orientering om vedtektsendringer skal sen-
des Bærum Velforbund.

Paragraf 10
Årsmøtet kan, etter innstilling fra styret, utnevne til æres-
medlemmer personer som gjennom lengre tid og/eller
etter spesielt god innsats for vellet har gjort seg fortjent
til dette. Honnørmedlemskap gis til vellets beboere fra
fylte 67 år.

Paragraf 11
Iflg. formannskapsvedtak i Bærum kommune av
27.10.87 skal husstyret for Skui Grendehus ha en repre-
sentant valgt av årsmøtet i Skui Vel og en representant
valgt av styret i Skui Vel. 

Paragraf 12
Skui Vel er inndelt i roder og det velges en rodeleder for
hver rode for 2 år av gangen. Rodeledernes oppgaver er
å vare kontaktledd mellom befolkningen og styret i Skui
Vel, å distribuere skriftlige meldinger fra styret i Skui Vel,
samt utføre eventuelle andre oppgaver av lignende art
etter pålegg fra styret i Skui Vel.

Paragraf 13
Vedtak om oppløsning av vellet må behandles på to på
hverandre følgende årsmøter og krever minst 2/3 flertall
av de avgitte stemmer når minst 25 prosent av medlem-
mene er tilstede. Forslag om sammenslutning med
nabo-vel behandles etter reglene for vedtektsendringer i
paragraf 9.

Nå et forslag om oppløsning skal behandles, skal
Bærum Velforbund være varslet om dette og skal kunne
ha en representant tilstede på årsmøtet. Disponering av
vellets midler og eiendeler må foretas i samsvar med re-
gler gitt i vellets vedtekter. Utfyllende bestemmelser om
dette kan fattes med simpelt flertall på det andre årsmø-
tet. Dersom vedtektene ikke bestemmer noe annet,
overlates midler og eiendeler til Bærum Velforbund som
kan disponere disse til beste for vedkommende velom-
råde. Vellets arkiver skal overlates Bærum bibliotek for
oppbevaring.

Paragraf 14
Disse vedtekter er fastsatt på årsmøtet den 29. april
2008 og trer i kraft fra 29. april 2008. 
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