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

Skui Vel
INVITASJONTIL

ÅRSMØTE 2011
ONSDAG 27.APRIL KL. 19.00

ÅPENT MØTE:
“Friluftslivets effekt på
folkehelse og livskvalitet”
Nanna Kurtze, SINTEF
Kurtze vil fortelle om det arbeidet og forskning
de gjør og resultater funnet angående sammen-
hengen mellom friluftslivsaktivitet og folks helse
og livskvalitet.

Resultatene viser at en økning i friluftslivsakti-
viteter vil ha en selvstendig samfunnsøkono-
misk verdi, både i form av rekreasjonsverdi og i
form av reduserte helseomkostninger.

Undersøkelser viser at fotturer i skog og
mark er den mest populære aktivitet.
Hva skal til for å motivere de som pr i dag er

fysisk inaktive? – bonusen er et et bedre liv.

AKTUELLE SAKER:

� E-16 bygging og videre planlegging

� Elvens og Skuidalens skjebne?
Planprogram kommunedelplan
Sandviksvassdraget og Isielven

�Markaloven og markagrensen

� Utbygningsområder

� Luftkvalitet på hovedveier i Bærum

� Fysisk aktivitet og naturopplevelse,
tiltak for sykkelbruk

� Skui grendehus

� Skuibakken et levende kulturminne
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ÅRSMØTE 2011
SkuiVel avholder sitt årsmøte onsdag 27. 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:
“Friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet”, Nanna Kurtze SINTEF

Kurtze vil fortelle om det arbeidet og forskning de gjør og resultater funnet angående
sammenhengen mellom friluftslivsaktivitet og folks helse og livskvalitet.

Resultatene viser at en økning i friluftslivsaktiviteter vil ha en selvstendig
samfunnsøkonomisk verdi, både i form av rekreasjonsverdi og i form av reduserte

helseomkostninger.

Undersøkelser viser at fotturer i skog og mark er den mest populære aktivitet.
Hva skal til for å motivere de som pr i dag er fysisk inaktive?

– bonusen er et bedre liv.

Nanna Kurtze er født og bor i Bærum og arbeider som forsker på SINTEF.

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.

Utlodning

VELKOMMEN
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SSTTYYRREETTSS SSAAMMMMEENNSSEETTNNIINNGG 2010–2011
Etter årsmøtet 27. april 2010 har det vært følgende tillitsvalgte:

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

Nestleder: Sigbjørn Næss 6713 0996
Sekretær: Kåre Smeland 6713 9660
Kasserer: Hanne Erdahl Korsmo 9224 2232
Styremedlemmer: Per Håkon Nervold 6713 6513

Bjørn André Hole 6713 2094
Knut Ulbråten 6713 7126

Varamedlemmer: Katie Moriggi 6713 9674
Widar A. Tandberg 6713 4400
Glenn Earl Eide 9280 0543

Revisorer: Roger Harboe
Carl H. Smith-Hanssen

Valgkomité: Kjell Nakstad
Odd Thrane
Svein Erik Nilsen 

Husstyret Skui Grendehus Bjørn André Hole
Web medhjelper Kåre Smeland

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

Område Rodeansvarlig Ant. husstander
Sollihøgda – Bjørum Sag Viggo Støa 125
Bjørum Sag – Nybrua Nils S. Fjeldstad 125
Frogner – Tandberg – Isiveien Alf Broeng 90
Økri – Brenneveien Svein Ihle-Hansen 165
Nybrua – Ringvoll – Vøyenenga Hans A. Nygaard 165
Jarenvn. – Tåjekroken. – Sandsbakkene Kjell S Pettersen 170
Horniveien – Stoviveien – Gml Jarenvei Edel May Johansen 135
Tunheimbakken – Arnesenga Per Ove Klock 150
Tanumveien – Ståvihagen Qno Lundkvist 165
Grinibråten – Ståvikroken – Kirkerudkleiva Asmund Hage 115
Kirkerudbakken Boligsameie Kjell Nakstad 195
Vøyenenga senter – Borkenhagen Paul Geir Kaasa 117
Kalveløkka/Haug – Kirkerud – Marie terrasse Elisabeth Skaug 131
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

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 blitt vedtatt eller er
under arbeid i perioden. Skui vel har da de var
på høring levert høringsuttalelser til disse. Der-
iblandt rullering av kommuneplanens arealdel
og kommunedelplan for kulturminner og kul-
turmiljøer, som begge nå er vedtatt. Kommune-
planen med arealdel karakteriseres som den
grønneste hittil i Bærums historie med økt
fokus på bevaring av grønne områder og å
holde landbruksarealer i hevd. Det blir spen-
nende å følge planen i praksis fra sak til sak.
Kommunedelplan for kulturminner og kultur-
miljøer gir intensjoner om et løft i denne sekto-
ren. Vellet har også fulgt opp forslag om
justering av markagrensen og Markaloven i
samarbeid med OOF og BNF. I tillegg kommer
flere lokale saker.
Vårbefaring og tre 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 Velforbund, Bærum
Natur- og Friluftsråd, Skuibakkens Venner og
Bærum Elveforum, 
Vellet arbeider for å opprettholde og forbe-

dre de gode bokvaliteter i våre områder der-
iblandt 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 også
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
helsen, 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 speseielt viktig 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 miljø kommune. Av størst betyd-
ning for miljø og forurensning står arealdispo-
neringen,. Det er derfor viktig at
arealdisponeringen også står i fokus i miljøde-
batten, så vel som avfallshåndtering og energi-
bruk. I praksis betyr dette å ta vare på natur og
kulturkvaliteter, deriblant dyrket mark, sikre
grønne lunger i bomiljøet, finne gode miljø-
vennlige veiløsninger med økt sikkerhet samt
reduserer støy med mer. Ved vurdering av løs-
ningsalternativene må miljøfaktoren få større
vekt for å sikre langsiktige bærekraftig løsning
for økt livskvalitet.
Marka og ikke minst randsone mot Vest-

marka og Krokskogen er et viktig rekreasjons
og naturopplevelsesområde for befolkningen i
vellet. Den nye Markaloven har gitt markaom-
rådene en bedre sikring. At Bærum kommune
med sin uttalte grønne profil har foreslått store
reduksjoner av Marka, ved forslag om å flytte
Markagrensen, er et tankekors.
I Marka kan det oppstå interessekonflikter

mellom skogbruket, 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 den skjøtsel som beitende dyr
representerer for å motvirke gjengroing.
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 blant verdensarven er
samspillet mellom vakker natur og kulturland-
skap som holdes i hevd og ikke nedbygges
eller gror igjen.
Naturmangfoldsloven er vedtatt som et nød-

vendig redskap for å kunne sikre natur og mil-
jøverdier i de enkelte saker. Med de
klimaendringer som vi står ovenfor er tesen
“Tenke globalt – handle lokalt” mer gjeldene
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enn noen gang. Loven må derfor få en sentral
plass og brukes aktivt i forvaltningen.

– Ny E16. Traseen – Bjørum Skaret” Det er
skuffende at Miljøverndepartementet også etter
andre runde la seg på SVAs billigste, men også
minst miljøvennlige løsning. Til tross for iher-
dig arbeid fra Skui vels veigruppe samt lokal-
og rikspolitikere. Målet er fortsatt innen 2020 å
ferdigstille smal 4-feltsløsning helt frem til 
Hønefoss. Imidlertid er det fortsatt stor lokal 
uenighet i Hole og Ringerike om man ønsker
4-felts veitrasé tilpasset en ny Ringeriksbane
eller om man til slutt ender opp med en rehabi-
litering av store deler av den gamle veitraseen
med midtdeler for så å utsette firefeltprosjektet.
Det foregår for tiden planleggingsarbeid på
veistrekningen: Sandvika/Kørbo – Wøyen
hvor nå reguleringsforslag er lagt ut på høring.

– Rundkjøringen ved sydgående trase av
nye E16 ved Vøyenenga har skapt ulykker
særlig fordi den kommer brått på og har vært
dårlig opplyst. Vellet har tatt saken opp med
SVA og i Budstikka, som har hatt oppslag om
alle ulykkene,. Rundkjøringen er nå bedre be-
lyst og ekstra tiltak som ytterligere skilting
samt innsnevring til et sydgående felt ble fore-
tatt etter innspill fra Skui vel med flere.

– Isielva og Sandviksvassdraget. Planpro-
gram til kommunedelplanen (KDP)
Sammen med BNF og Bærum elveforum

deltar Skui vel i på de møter og befaringer som
Bærum kommune avholder som et ledd i utar-
beidelsen av KDP for Sandviksvassdraget
Bjørnegårdsvingen – Bjørum. Kvaliteten av
livet i elven er dessverre 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 statestikken. Industri ble i
sin tid lagt langs elver fordi elven ga energi.
dagens industri trenger ikke elven. Derfor
burde bygg og anlegg legges i god avstand til
elven. Langs elven bør det være friområder og
i henhold til nasjonale retningslinjer bygge-
stopp i flomutsatte områder. Flom er viktig for
livet i elven. Den beste måten å kontrollere

dette er å sørge for fordrøyning i vassdraget.

– Berghoff vårt gamle forsamlingshus som
eies av vellet får kontinuerlig en standardhe-
ving. For bedre og mer miljøvennlig oppvar-
ming er det er installert to luft til luft
varmepumper og elektronisk styrte el-ovner.
Resten av de gamle doble vinduene og ytterdø-
rer er skiftet ut. Avsetninger til vedlikeholds-
fonnet i tillegg til løpende midler er kommet
godt med.
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. Kassene utplasseres, repa-
reres og fornyes etter behov. Det vil være posi-
tivt om oppsittere som har glede av kassene
kunne ta et tak med enkle reparasjoner når det
trengs. Utgifter til materiell vil dekkes av vel-
let.

– Belysning på private veier. Bærum Velfor-
bund har fåtte bevilget midler fra Bærum kom-
mune bevilget for dette formålet for 2010.
Oppsitterne kan søke om støtte til strøm,

men må da inngå avtale med Hafslund. 

– Skui Grendehuset. Skui grendehus er, etter
å ha passert 27 år, fortsatt et meget populært
møtested for mange ulike sammenkomster.
Huset har også flere faste brukere. Her kan
nevnes Bærum kommune ( kursvirksomhet
mm), Skui Brass, Skui vel, Skui Rotary m.fl.,
samt å leie huset i helgene. Besøkstallet på sen-
terets mange aktiviteter på seniorsenteret har
gått opp. Fortsatt drift i kommunal regi betyr
også at seniorsenteret kan fortsette som før. Vi
oppfordrer til å besøke og bruke/leie Grende-
huset. Det sikrer at det består. Ungdomsklub-
ben trenger ny ildsjel for å åpne igjen.

– Isi. Flytting av Metallgjenvinning og bruk
av turvei på vestsiden til tungtransport.
Flytting av virksomheten til Metallgjenvinning
har medført bekymring hos oppsitterne angå-
ende støy og visuell virkning av høy lager/rigg-
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hall. Anlegget ble imidlertid godkjent flyttet.
Dette medfører at det åpnes for innkjøring i an-
leggets nordvestre hjørne til de bedrifter som
ligger her dvs. Metallgjenvinning, Østlandsjord
og Brannvesenets øvingsområde. Veien går
gjennom flere automatisk frede kulturminner
som trues. Oppsitterne er sterkt bekymret og
protesterer mot over kombinasjon tungtrafikk,
skole og turvei. Vellet har støttet oppsitterne i
deres klage og at adkomst til aktiviteter på Isi
må skje inne på området.

– Isi Gårdsag. 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 motatt av kommunen og Akers-
hus Fylkekommune som nå har bedt Bærum
kommune igangsette regulering.

– Bussforbindelsen mellom Hønefoss og
Oslo/Wøyenenga. I forbindelse med at nye
E16 ble åpnet, endret også Nettbuss side rute-
trasé. Dette innebar at de fleste ruteavganger
som gikk på den gamle traseen ble borte, og
som eksempel kan nevnes første buss som nå
går på søndag til Sollihøgda via den gamle tra-
seen er på Sollihøgda ca kl 1330. Litt upraktisk
for de som ønsker å bruke buss for å komme ut
på ski. Dette har og skapt problemer for de
som bor på Sollihøgda som blir hindret å bruke
buss til skole og butikkene på Wøyenenga.
Skui vel tok dette opp med Nettbuss, Ruter og
Hole og Bærum kommune, uten at vi dessverre
fikk noe gehør for å få endret dette. Nettbuss
satser tydeligvis kun på pendlere som skal
raskt fram til/fra Oslo og bryr seg ikke noe om
lokalbefolkningen på Sollihøgda og deres
behov.

– Bomplassering på E 16 “Hønefossveien”
ved Sollihøgda. Skui vel har skrevet brev 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 samt at ikke legger ytterligere hindring
for utøvelse av friluftsliv for kommunenes inn-
byggere. Vi følger opp saken.

HØRINGSUTTALELSER: 

– Markagrensen er nå fastsatt i den nye Mar-
kaloven. Skui vel har gått sterkt imot Bærum
kommunes forslag om å trekke til dels store
områder ut av Marka. I samarbeid med flere
markaorganisasjoner, velforeninger, Naturvern-
forbundet i Bærum og Bærum Natur- og Fri-
luftsråd er det gitt uttalelse imot en slike
inngrep i Marka. Miljøverndepartementet har i
brev til Bærum kommune påpekt at loven ikke
åpner for at store områdene, som bl.a. Jordbru
– Ursdalen, kan trekkes ut av marka. 
Markaloven skal beskytte LNF dvs. Land-

bruk Natur og friluftsliv. Vi finner at lovforsla-
get tjener denne hensikten. Det er bare
aktiviteter som hører naturlig hjemme i marka
som vil kunne tillates. Da Marka omfatter flere
kommuner er det Miljøverndepartementet som
administrerer dette. Det vil ellers være vanske-
lig å få lik håndtering i de forskjellige kommu-
nene. 
Bærum kommune har fått tilbakemelding

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

– Kommunedelplan for Tanumplatået og
Hornimarka . Det skal nå utarbeides et forslag
til kommunedelplan på basis av føringene i
vedtatt Planprogram. Arbeidet med kommune-
delplanen har, i følge kommunen, stått i ro noe
tid på grunn av manglende bemanning.
Bakgrunn for plane: Det er besluttet på poli-

tisk hold å utarbeide en kommunedelplan for å
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gi området et spesielt vern etter Plan og Byg-
ningsloven. Kommunen inviterte grunneiere,
vel, og organisasjoner til å danne referanse-
grupper. 
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.”
Tanumplatået er registrert som ett av de

mest verdifulle i Akershus og Hornimarka er
betegnet som “Bærums Maridal” / et “Bærum i
miniatyr” slik Bærum var før nedbygging. To-
talt har området store natur og kulturverdier.
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 registrerte kvaliteter med
østsiden av platået ned mot dalbunnen som ek-
sempel. Kommuneplanens arealdel har vedtatt
tilbakeføring til LNF av dyrket/dyrkbar mark
tidligere avsatt til mulig boligbygging.

– Kommunedelplan for Sandviksvassdraget
fra Bjørnegårdssvingen til Bjørum. 
Planprogrammet som kommer foran utarbei-
ding av selve kommunedelplanen gir de for-
hold som skal vurderes og tas med i
utarbeidelsen av selve kommunedelplanen er
vedtatt. Utarbeidelsen er gjort bl. a. etter inn-
spill fra referansegrupper for grunneierne,
Bærum Natur- og friluftsråd, Bærum Nærings-
råd, Brukerrådet for fiskeforvaltningen/ VBS,
Bærum Elveforum og Skui vel.
Planens hensikt er å skape en utvikling på

elvens premisser. Vellet mener at flyttingen av
E16 gir en gylden anledning til en miljøsatsing
i området under visjonen “Miljødalen Skui”:
Godt bomiljø, grønn planlegging og miljøgate,
bevare ubygde områder med mer.

Viktige elementer i planen er området langs
elven må rehabiliteres og elvens randsone
åpnes. I uberørte områder må 100m som er
kravet til randsonen for vernet vassdrag gjelde.
Fraflyttet industri omgjøres til andre formål
som ikke forurensende næring eller bolig.
Ringeriksveien omgjøres til en miljøgate med
fokus på trafikksikkerhet, redusert støy og økt
beplantning.
Forvaltningsplanen må inneholde tiltak for

å hindre forurensning og derfor dekke hele
vannstrengen, viktige bekker og de store side-
elvene. Åpning av bekker må inngå i planen.
Kommunen har avholdt orinteringsmøte om

vassdragets tilstand med befaring. 
Forslag til kommunedelplanen er under ar-

beid og vil bli fremlagt i nær fremtid.

– Kommunedelplan for Kulturminner og
Kulturmiljøer. Planen er en viktig del av å be-
vare Bærums kulturminner og kulturmiljøer og
historie slik at en ser sammenhengen mellom
disse og tidligere tiders liv og virksomhet. En-
kelt kulturminner som automatisk fredede kul-
turminner, husmannsplasser, skoler, veifar,
kulturhistoriske bygg og innretninger knyttet til
vassdrag, smier, sagbruk, vadesteder og tegne-
steder såvel som de store sammenhengende
kulturlandskapene Frogner/Tandberg/Isi,
Bryn/Wøyen og Tanumplatået /Hornimarka
med sine gårder er beskrevet i planen. og be-
skrives 
Vedtak: Planen ble vedtatt med bl.a. tilføyelse
at kommunen skulle sørge for avsetning av til-
strekkelige midler til bevaring av kommunens
kulturminner. Kommunen skulle være pådriver
for offentlige tilskuddordninger til befaring av
kulturminner økes. 

ANDRE ENKELTSAKER:
– Navn på nye E16 ble “Hønefossveien”
Etter forslag fra Skui vel, som også fikk tilslut-
ning fra Berger og Rykkinn vel, har nye E16
traseen fått navnet Hønefossveien på strek-
ningen fra Kjørbo til Bjørum sag.

– Containerbygg ved Holma Vestbrenne. Det
er fremmet privat reguleringsforslag for en om-

Skui Vel invitasjon til årsmøte 2011 7
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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 mot vest. Huseierforeningen reagerer på
at de får heldøgns støy og trafikk rett nedenfor
boligene. Med E16 i tunnel og fokus på miljøet
i dalføret hadde beboerne håpet at det ble bedre
og ikke nye støy og forurensningskilder. Vellet
støtter Vestbrenne Huseierforening i dette. Det
påtenkte området har for øvrig tredelt og der-
ved uklar reguleringsstatus og ligger innenfor
kommunedelplan for Sandviksvassdraget hvor
ubenyttet båndlagt veigrunn etter E16 planleg-
gingen skal tilbakeføres til LNF. Saken har
vært til politisk førstegangsbehandling i PMU
og ligger nå hos administrasjonen. 

Kulturssti Hornimarka Oppgradering. Skui
vel har søkt om og fått innvilget kommunal
støtte til rehabilitering og opprusting av kultur-
sti i Hornimarka. Det er også søkt spillemidler
fra øremerkede friluftslivvsdelen til prosjektet.
Arbeidet er planlagt startet sommeren/høsten
2011 og fortsette året etter. Det vil etableres
flere oversiktstavler med generell informasjon
om de forskjellige områdene fra Stovivannet til
Jordbru og Hornimarka. Mindre informasjons-
skilt vil bli satt ut på interessante steder. Det
blir utarbeidet informasjonskart med et fyldi-
gere hefte som forteller om naturverdier som
flora og fauna og geologi og om kulturminner.

Har du lyst til å delta, eller vet noe interes-
sert så si ifra. Dette er et spennende og interes-
sent prosjekt.

– Tursti og adkomst langs vestsiden av elven
fra Vøyenenga og nordover. Det arbeides for
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 nevnt over, under Isielven,
ble et forsøk på tilrettelagt lager/oppstillings-
plass tatt opp med kommunen som tok det opp
med grunneier. Plassen skal tilbakeføres. Tur-
stien er også fremmet i planprogrammet til
kommende kommunedelplan.

– Gangsti mellom Horniveien og Stoviveien.
Ved nedlegging av ny vann og avløpsledning,
samt byggevirksomhet på nabotomt, ser det ut
som stien har forsvunnet. Vellet har tatt dette
opp i samarbeid med oppsittere som dokumen-
ter at stien er tinglyst (1919). Kommunen har
nå tatt tak i saken og stien vil bli skiltet. Stien
skal holdes åpen og tilgjengelig.

– Reguleringsplan for Gartneritomta Vøye-
nenga til boligbygging. Vellet ser positivt på
at det området blir ryddet opp i og bebygget,
forutsatt hensyntagen til Isi-/Sandvikselva.
Flomland mellom området og E16 må bevares
noe NVE også forutsetter i sin uttalelse og på-
peker at interne veier må kunne benyttes som
flomland (100årsflom). Vellet ønsker en barne-
vennlig bebyggelse med avtapping av bygge-
høyde mot vest Vellet påpeker at avstanden til
Skuiveien er blitt for liten og boligene bør trek-
kes lenger inn på tomten. Planen er en del av
kommunedelplan for Sandviksvassdraget og
må avvente og underordne seg denne. Regule-
ringsplanen ble fremmet for (17.3.10) Plan og
Miljøutvalget 

– Skuibakken forblir fredet som en helhet.
Miljøverndepartementet har endelig bestemt at
Skuibakken forblir fredet som en helhet med
ovarenn, hopp, unnarenn og slette samt fasilite-
ter og bygg. Vedlikehold og restaurering i 2010
har pågått på dommerhuset og trapper samt
lysanlegg. Flere arrangementer er avholdet. (Se
egen omtale)

Kulturvandring oktober 2010
Skuibakkens venner og Skui vel arrangerte
kulturminnevandring til Røverkulåsen med
gravrøyser. 200 deltagere fulgte turleder Ha-
rald Kolstad opp Skuibakken, gjennom Ursda-
len forbi husmannsplasser og utsiktspunkter til
Røverkulåsen og tilbak ned Risfjellkastet og
Skosliteren. 

8 Skui Vel invitasjon til årsmøte 2011
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Driftsregnskap for Skui Vel 1.1 – 31.12.10 2009 2010 Budsjett 2011

Inntekter

Medlemskontingent 57 382,00 51 656,00 62 000,00
Inntekter loddsalg 1 370,00 1 600,00 1 600,00
Renteinntekter 1 766,54 638,41 700,00
Legatmidler 50 000,00 0,00 20 000,00
Overskudd/underskudd Berghoff 114 240,71 –496,75 102 200,00

Sum Inntekter 224 759,25 53 397,66 186 500,00

Kostnader

Strøkasser 28 734,50 0,00 30 000,00
Årsmøte 3 292,84 2 571,00 3 000,00
Porto gebyr 6 097,90 779,90  1 000,00
Arrangementer og befaringer 1 088,00 0,00 4 000,00
Styrehonorar 14 000,00 19 000,00 20 000,00
Kontorrekvisita 800,00 under div utg
Gaver 2 636,30 under div utg
Kontingenter 6 050,00 2 027,00 2 500,00
Trykking/ kopiering 61 661,80 47 268,75 44 000,00
Kultur-innslag/ arbeid- vedlikehold 2 165,00 0,00 2 000,00
Faglig ekspertise/ bistand 66 250,00 0,00 30 000,00
Diverse utgifter 6 504,35 8 817,04 6 000,00
Vel-prosjekter 25 138,00 0,00 30 000,00

Sum kostnader 224 418,69 80 463,69 172 500,00

Overskudd/ underskudd 340,56 –27 066,03 14 000,00

Driftsregnskap Berghoff 2010 2009 2010 2011

Inntekter

Berghoff leilighet 36 326,00 34 100,00 32 000,00
Berghoff barnehage 153 000,00 160 368,00 162 000,00

Sum inntekter 189 326,00 194 468,00 194 000,00

Kostnader

Renter på lån 2 285,00 0,00 0,00
Forsikring 22 491,00 24 821,00 25 000,00
Diverse utgifter 27 936,29 14 706,00 19 000,00
Kommunale gebyrer 5 425,00 6 862,50 6 900,00
Vedlikehold Berghoff 16 948,00 142 700,25 35 000,00
Snøbrøyting 0,00 5 875,00 5 900,00

Sum kostnader 75 085,29 194 964,75 91 800,00

Overskudd/underskudd 114 240,71 –496,75 102 200,00

9
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2009 2009 2010 2010

Eiendeler

Nordea bank 6219.45.21796 37 453,37 37 788,66
Postbanken 0540.08.25973 257 739,47 150 338,15
Berghoff 321 801,59 321 801,59

Sum eiendeler 616 994,43 509 928,40

Gjeld/ Egenkapital

Avsatt Styrehonorar 2008, utbet 2010 19 000,00
Avsatt Styrehonorar 2009, utbet 2010  20 000,00
Avsatt Styrehonorar 2010, utbet 2011 20 000,00
Avsatt Berghoff 100 000,00 35 000,00
Avsatt vel-prosjekter 23 000,00 23 000,00
Avsatt trykking 40 000,00 44 000,00
Avsatt kostnad til strøkasser 10 000,00 10 000,00
Underskudd/Overskudd 14 734,83 –27 066,83
Egenkapital 1.1 390 259,60 404 994,43
Egenkapital 31.12.10 og ny IB 1.1.11 404 994,43 377 928,40

Sum Gjeld/ Egenkapital 616 994,43 509 928,40

Kontrollsum 0,00 0,00

Hanne Erdahl Korsmo /s/
kasserer

Skui mars 2011

Revidert og funnet i orden 
9. mars 2011

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

Lånet til Nordea ble nedbetalt i 2009. 
Berghoff avsatt vedlikehold – midler til bl.a. ny trapp.

10
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Omtale av de enkelte saker:
Ny veitrase E16 BJØRUM – SKARET er nå bestemt 

Forrige vinter 7.12.09 ble det som tidligere ori-
entert holdt møte med SD, Samferdselsdeparte-
mentet, om veisaken. Med god hjelp fra
Bærum senterparti v/ Liv Vårvik Lien fikk vi
møte statssekretær Erik Lahnstein sammen
med ordfører Odd Reinsfelt, Erik Sennesvik,
Bærum Velforbund og representanter fra Skui
Vel.

– Konklusjon og resultat av dette møte opp-
levdes som generelt positiv. Imidlertid kom det
tydelig fram at Statens Vegvesen og Veidirek-
torats grunnsyn satte preg på meningsutveks-
lingen og diskusjon med statssekretæren om at
vi nå har “nok av lange tunneler” med kostbart
veivedlikehold på Østlandet. Disse påstander
ble naturligvis tilbakevist av oss med lokal-
kunnskap om hvilke utfordringer denne bratte
veistrekning har om man bygger en åpen vei på
6% som faktisk er brattere enn dagens gamle
vei som har ca.5.5% maksimumstigning opp
mot Sollihøgda. Alle kjenner jo til de store
framkommelighetsproblemer med årlige drifts-
stans særlig på vinterstid og mangel av gode
omkjøringsalternativer for strekningen. 
Som tidligere framlagt under megling hos

Fylkesmannen ga ordfører Odd Reinsfelt på
nytt lovnader om å subsidiere F1 linjevalget
med 50 mill. kr. og la samtidig inn forslag om
å øremerke deler av bompengeavgiften til
framtidsriktige miljøtiltak ved for eksempel
den lange tunnelen på1880 m. med maksimal
5% stigning i stedet for den åpen løsning på
opp mot 6%.
Senere fulgte Stortingsrepresentant Borg-

hild Tenden (V-parti) også opp veisaken vår
ved å stille skriftlig spørsmål til Stortingets
spørretime angående framkommelighet og tra-
fikksikkerhetsproblemer rundt de ulike veial-
ternativene R1/2–3 sammenlignet med
F1fiolett “miljølinjen”. Vi håpet etter dette at
MD Miljøverndepartementet ville snu i saken
og at SD Samferdselsdepartementet skulle

legge nye føringer for avslutningen av en
“langdryg” veisak i takt med tverrpolitiske og
lokal enighet. 

Dessverre mottok vi nok et negativt svar fra
MD Miljøverndepartementet i brev av
20.04-10. Her konkluderer MD med åpen
veiløsning (alternativ R.1.2) på strekningen.
Dette betyr at den nye veiløsningen som

skal bygges blir den dårligst og mest miljø-
ødeleggende veitraselinjen, av de framlagte
trasealternativene for lokalmiljøet ved
Brenna og ikke minst for den fremtidige utbyg-
gingen på Avtjerna. I tillegg mister en av vår
oppsitterfamilie hus og hjem når anleggsarbei-
dene kommer i gang. 
Etter dette triste trasealternativvalget kan

Statens Vegvesen bekrefte at reguleringsplanen

Nytt veikryss ved Bjørum sag. 
Kilde: Statens Vegvesen. 

Miljøødeleg-
gende fjell-
skjæring i
Bjørkåsen
v/Brenna
R1.2. 
Kilde: Sta-
tens 
Vegvesen
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for veiprosjektet forventes gjennomført
2011–2012, under forutsetning at det oppnås
lånefinansiering av planleggingen, med tidligst
anleggsstart 2015. Dette på grunn av mang-
lende finansiering av startfasen. Tiltaket er som
kjent prioritert i NTP 2014–2019. Som del av
finansieringsgrunnlaget forutsettes det at det
over tid etableres 3 bomstasjoner på strek-
ningen Bjørum – Hønefoss, med første på Sol-
lihøgda. Utfordringen der er å finne en
bomløsning som ikke diskriminerer befolk-
ningen som sokner til de to kommunene –
Bærum og Hole. I forbindelse med bomplasse-
ringen har Sollihøgda Vel og Skui Vel
sammenfallende vurdering til hvordan dette
bør løses.(ref. medieoppslag i Budstikka). Etter
mange runder vedtok Formannskapet i Bærum
kommune på nyåret å gi etter for statlig press
og vedtok derfor å legge veisaken ut for regu-
lering med høringsfrist april d.å. Dette betyr at
storebror “Staten Vegvesen” har fått vilje sin
selv om anleggstart for prosjektet neppe skjer
før tidligst 2015 eller helst senere.
Siste nytt for trafikkantene over Sollihøgda

er at Statens Vegvesen nå har startet forbere-
delse og regulering for bygging av midtdeler

på veistrekningen Sollihøgda – Skaret langs
dagen gamle E-16 vei. – Dette synes vi er et
svært positivt tiltak, da dette med sikkerhet vil
få bort møteulykkene langs denne trafikkfar-
lige veistrekningen inntil ny veitunnel er på
plass på strekningen – “Dette er BRA”!

Kommuneplanes arealdel
2008–2020 
Kommuneplanen med arealdel er vedtatt ka-
rakteriseres som den grønneste hittil i Bærums
historie med økt fokus på bevaring av grønne
omgråder og å holde landbruksarealer i hevd.
Det blir spennende å følge planen i praksis fra
sak til sak. 

Av vedtak som angår Skui vels område:
* Jordbru tilbakeføres til LNF. 
Området ligger innenfor markagrensen, 

* Skui/Kveise tilbakeføres til LNF. 
* Nedre grense for tomtestørrelse for 
eneboliger er satt til 800 kvm for å hindre 
utbygging av mindre grøntområder og for 
stor fortettning. 

Høringsutalelser og merknader 
til igangsatt planarbeid: 

Isi 
Flytting av Avfall og Metallgjenvinning AS
og bruk av turvei i Marka gjennom Natur-
vernområdet og kulturminner på vestsiden
til tungtransport.
Reguleringsplanen for Isi var et vesentlig frem-
skritt og forhindret en tung utvidelse av virk-
somheten. Nytt forslag i 2010 var flyttingen av
Avfall og Metallgjennvinning AS som har
medført bekymring hos oppsitterne angående
støy og visuell virkning av høy lager/rigghall.
Anlegget ble imidlertid godkjent flyttet. Dette
medfører at det åpnes for innkjøring i anleggets
nordvestre hjørne til de bedrifter som ligger her
dvs. Metallgjenvinning, Østlandsjord og

Brannvesenets øvingsområde. Det ligger store
og interessante kulturhistoriske verdier langs
denne veien på vestsiden av Isi avfallsanlegg.
Isiområdet har store naturverdier og også
mange kulturminner som ligger lett synlige og
er godt egnet for skoleundervisning og opple-
velse av eldre tiders aktivitet. Disse er nå ut-
satte ved utvidelser av denne veien. Det har
vist seg vanskelig å få informasjon og oversikt
over hva som skjer i detalj med veien på vestsi-
den av anlegget. Det sies bare at det er i over-
ensstemmelse med reguleringsplanen. Dersom
planen godkjenner kombinasjon av tungtrafikk
og skolevei samt ødeleggelse av automatisk
vernede kulturminner i dagen, gravhaug er ty-
delig hulvei, er dette neppe etter planens hen-
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sikt. Veibygging har allerede ødelagt den andre
tydelige hulveien i området. Oppsitterne er
svært bekymret over den økende tungtrafikken
på deres adkomst og skolevei. Slik Skui vel ser
det er dette en “snikutvidelse” at adkomst skjer
rundt området. Adkomsten til bedrifter og akti-
viteter bør skje inne på området. Skui vel for-
venter også at bilgjenvinningen flyttes inn på
anlegget som forutsatt slik at dyrkbar jord kan
bli frigitt.
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

bekker, en betydelig forurensingsfare for vass-
draget. Det må derfor utarbeides en overvåk-
ningsplan som fungerer også ved flomtopper. 

Isi Gårdsag trenger vern. 
Naturvernforbundet i Bærum og Bærum Natur-
og Friluftsråd har fulgt 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 lokalt i Bærum kom-
mune og regionalt i Akershus Fylkeskommune
er positive. Akershus Fylkekommune som nå
har bedt Bærum kommune igangsette regule-
ring. Sagen er i relativt god stand og det vil
være mulig å rehabilitere den slik at den kan
brukes til demonstrasjonsformål for å skape et
levende kulturmiljø. 

13Skui Vel invitasjon til årsmøte 2011

Oversiktsbilde fra 3D-modell fra sør-øst, 
Asplan Viak.

Isi gårdsag. Foto: Siri Møller

Veien på vestsiden av Isianlegget, med ny ad-
komst i NV hjørne, går gjennom naturvernom-
råde med mange automatisk fredede
kulturminner. Naturvenrområde og veien ligger
til dels i Marka. 
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Sandviksvassdraget og Isielven
Etter at planprogrammet ble vedtatt arbeider nå
Bærum kommune med utarbeidelse av kom-
munedelplanen. 
Skui vel har i samarbeid med BNF tidligere

levert høringsuttalelse sammen med Bærum
Natur- og Friluftsråd. Hovedpunktet er at en nå
er kommet til et veiskille for vassdraget og det
må settes hovedfokus på miljøkvalitetene langs
og i vassdraget. Den videre utvikling må være
på vassdragets premisser og ha fokus på reha-
bilitering for derved å snu vassdragets negative
utvikling. For å redusere forurensningen må en
ha kontroll over hele vassdragets nedslagfelt
inkl. bekkesystemet som må åpnes. 
Uttalelsen tar utgangspunkt i at en overord-

net visjon settes opp for Sandviksvassdraget 
– Sikre at Sandviksvassdragets natur og

miljøkvaliteter blir styrende for videre areal-
bruk i og langs vassdraget. 

– Sikre at elvesystemets økologiske funksjon
som reproduksjons-, leve- og oppvekstområde
for laks og sjøørret og andre organismer forbe-
dres/rehabiliteres.

– Sikre at vassdragets funksjon som grønn-
struktur med plante og dyreliv i kantsonene
opprettholdes og utvikles.

– Sikre og rehabilitere vassdragets natur-
lige bufferkapasitet mot flomtopper.
Urørte arealer må forbli urørt og det må sat-

ses på gjenbruk/rehabilitering av allerede be-
nyttede arealresurser. 
Det uttrykkes sterk skepsis til at store deler

av området langs elven er merket som nærings-
område. Her må arealbruken revideres slik at
arealene benyttes på elvens premisser slik at
vassdraget blir levedyktig med naturlig repro-
duksjon. Dette må til for å gi mulighet til reali-
sering av visjonen “Miljødalen Skui”.
Visjonen må materialiseres i alle ledd i

planprosessen, slik at det er klart hvilke tiltak
som støtter opp om visjonen og hvilke som
ikke gjør det.

Konkrete tiltak:
– Det må arbeides for minimum 30 m kant-

sone  i eksisterende grøntarealer innenfor 
byggesonen. Der kantsonen er intakt i LNF-
områdene benyttes 100m sone.

– Rustanelva må med i planen.
– Det må utarbeides en plan for sikring av 
alle bekker og elver med nedslagsfelt til 
vassdraget.

– Ingen utviklingsmuligheter for næringslivet 
innenfor vernesonen.

– Legge vekt på godt bomiljø og nærfrilufts-
områder.

– Sammenhengende tursti etableres på vest-
siden for å sikre buffersonen og øke 
tilgjengeligheten. 

Konklusjonen på-
peker forventing
om at planen med-
fører et veiskille i
den videre forvalt-
ning av hele vass-
draget og at de
grunnleggende
natur- og miljø-
kvalitetene er sty-
rende i den videre
utvikling samt at
EUs vanndirektiv
vektlegges. Inntil
planen er ferdig bør det gjennomføres bygge
og deleforbud langs vassdraget.
Det refereres også til: “Biofokus 2008–6

Naturverdier Sandviksvassdraget.”

Flomvoller
Diskusjonen om flomsikring pågår fortsatt og
Skui vel og BNF har tidligers sendt inn konkrete
forslag til hvordan utvide/sikre flomarealet. 
– Opprettholde vegetasjonsbeltet og få det 
utvidet/rehabilitert til 30 meter der det er 
mulig. I uberørte områder bør 100m i hen-
hold til rikspolitiske retningslinjer gjelde.

– Rehabilitere kulper
– Senke Holmaveien. Dette frigjør store 
arealer
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– Senke arealet inklusivt parkeringsarealet 
syd for Stål & Stil. Riktige inngrep i dette 
området vil ha vesentlig betydning for 
flomsituasjonen. Spesielt sett i lys av at det 
foreslåtte tiltaket har en kostnadsramme på 
44 mill. kroner.

– Riggområdet syd for Kølabrua fjernes. 
Dette er det en viktig del av fordrøynings-
arealet i området.

– Vurdere alternative omkjøringsveier de 
dager det er flom. (Flommer er 
erfaringsmessig kortvarig, 2–3 dager)

Konklusjon: Selv om en konsekvensutredning
formodentlig vil gi oss svaret på det, er vi usi-
kre på om flomvoller kan forenes med inten-
sjonen om å opprettholde elven som en viktig
elv for fisk, planter og dyreliv, biologisk mang-
fold og friluftsliv. Forslaget fra NVE burde
derfor som alternativ ha fremmet en løsning
med vekt på fordrøyningsarealer og oppbyg-
ging av kantvegetasjon som flomforebyggende
tiltak. 

Sandviksvassdraget: – Møter og befaringer 

Bærum kommune arrangerer årlig et møte og
en befaring med Bærum Elveforum, fiskefor-
eninger velforeninger, naturvernorganisasjoner
og BNF.

Bærum kommune, Sandviksvassdraget:
møte 18. febr 2010
Deltagere var Bærum Elveforum, naboer, vel-
foreninger, deriblandt Skui vel, fiskerfor-
eninger, NiB og BNF. 
Det ble gitt faglig innlegg og orientering og

foredrag om:

Undersøkelser og registreringer viser akku-
mulering av metaller og miljøgifter samt stor
belastning med nøringssalter som gir dårlig
vannkvalitet. Undersøkelser fortsetter.

* Avrenning fra vei miljøkonsekvenser og
renseløsninger v/ Sondre Meland, Statens 
Vegvesen, (SVA). 
SVA gjør registreringer og ser skadevirk-

Sandviksvassdraget med god vannføring en
ettersommersdag. 
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ninger på bunndyr og fisk som følge av tunnel
vaskevann og avrenning fra vei. Undersøkelsen
viser økt akkumulering av metaller på gjellene
og endret blodfysiologi mv. og viser at brunør-
ret blir påvirket av miljøgift.

* Fisk og bunndyrsundersøkelser
Undersøkelsen er et ledd i “Handlingsprogram-
met for rehabilitering av vassdragene i
Bærum”.v/ Svein Jakob Saltveit, fra Laborato-
rium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske,
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo,
presenterte resultatene fra den 3-årige fisk- og
bunndyrsundersøkelsen, som ble gjennomført i
2006 til 2008.
Prosjektets formål var følgene:

1. Bruk av bunndyr og fisk som indikatorer på 
vannkvalitet

2. Vurdering av rekrutteringsforhold for laks 
og ørret

3. Klassifisering iht EUs Vanndirektiv.
4. Forebygge og spore kilder til utslipp og 
fiskedød
Det ble presentert funn for Øverlandselven,

Lomma, Sandvikselven og Isielven.
Bl.a. forhøyde verdier av PCB ved Hamang

og PAH16 i nedre del av Øverlandselven.
Elven er belastet med næringsalter som gir dår-
lig vannkvalitet. Dette var foreløpige verdier.
Rapporten når den er ferdig vil bli til gjengelig

på Bjørum kommunes hjemmeside.
* Åpning av bekk på Store Stabekk
Eldre avløpsanlegg på Store Stabekk skal utbe-
dres og åpnes i 2011. Generelt skal flere bek-
ker åpnes på sikt deriblant Stovibekken.

* Flytting av Bryn sandsilo
Bryn veistasjon med sandsilo ble 24. november
2009 vedtatt flyttet til Rud.

Bærum kommune, Sandviksvassdraget, 
befaring 2. sept 2010
Bærum kommune inviterte Bærum Elveforum,
naboer, velforeninger, deriblandt Skui vel, fis-
kerforeninger, NiB og BNF påbefaring langs
Sandviksvassdraget og orientering om aktuelle
tiltak og reguleringsplansforslag.

Tiltak for å åpne bekker og beskytte elvens
kantsone er startet, men mye gjenstår. At det da
fremlegges nye utbygningsplaner i ubebygde
områder langs vassdraget er meget uheldig og
bør avvente Kommunedelplan Sandviksvass-
draget fra Bjørneågrdsvingen til Bjørum.

1. Olsens Sykkelverksted og fiskekultivering
ved Bjørnegårdssvingen. 
Morten Merkesdal, Bærum kommune, og re-
presentanter for Olsens familie orienterte om
verkstedets betydning for kultivering av laks
og sjøørret i Sandviksvassdraget. Det er gjort

utbedringer på anlegget
siste år.

2. Reguleringsplanforslag
Bjørnegårdssvingen 
11–13 
Synnøve Hench, Bærum
kommune, orienterte om
OBOS sitt reguleringsfors-
lag for Bjørnegårds-
svingen. Planforslaget er

16 Skui Vel invitasjon til årsmøte 2011

Grøntområdet bak Olsens
sykkelverksted, med kulti-
veringsanlegg for laks og
sjøørret foreslås av OBOS
nedbygd med blokker. 
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ikke endelig, men vil slik det nå foreligger
“legger til rette for et boligprosjekt på ca 175
leiligheter og en barnehage med ca. 120 barn.
Område med kulturhistorisk verdi gis beva-
ringsformål med et begrenset utbyggingspoten-
sial. Et belte på 20–40 meter langs elven
avsettes til grøntstruktur. Deler av dette beleg-
ges med bevaringsformål for grøntstruktur.”
(Kursiv tekst er hentet fra forslagsstillers plan-
beskrivelse.)
Naboer og fremmøtte anførte at forslaget

synes å medføre en for tung utbygning av et
natur og kulturhistorisk område. Det ble anmo-
det å kontakte kommunen med sine synspunk-
ter.

3. Rensebasseng Løxa/Rud
Reidar Kveine, Bærum kommune, orienterte
om rensebassenget som er under bygging på
Løxa. Rensebassenget skal ta imot overvann
fra det meste av industriområdet på Rud/Løxa
slik at dette ikke går urenset i Sandvikselven.

4. Forprosjekt Dælibekken
Bjørn Erik Pedersen, Bærum kommune, orien-
terte litt om forprosjektet for åpning av Dæli-
bekken. Forprosjektet ble ferdigstilt i mai
2010, og viser forslag til trase og kostnads-
overslag for en eventuell åpning av Dælibek-
ken fra Rud videregående skole til Johs.
Haugeruds vei. 

5. Friområde Tangen/Sikring av friområde
kantsoner langs vassdragene.
Bjørn Erik Pedersen orienterte litt om kommu-
nens arbeid med å sikre kommunale friområder
langs vassdragene. Autovern blir brukt der det
er nødvendig å skille industriområder fra fri-
områder/kantsonen mot elva. Skui vel ønsker
et mer naturvennlig og nøytralt markering av
skille mellom industri og friområder (som for
eksempel stolper),

6. Bryn veistasjon 
Svein Finnanger orienterte om prosessen med å
flytte sandsiloen på Bryn veistasjon, samt re-
etablere naturområdet her.

7. Eventuelt
– Kommunedelplan for Sandviksvassdraget fra
Bjørnegårdssvingen til Bjørum. Skui vel øn-
sker at administrasjonen inviterer referanse-
gruppen for de “grønne interessene” til en
felles befaring/elvevandring for å utveksle in-

formasjon og innspill før planen legges ut på
høring. BNF støttet dette.

Bærum kommune Befaring 28.9.2010 med
“Referansegruppe Grønt” langs Isielven.
Ref KDP Sandviksvasdraget fra Bjørnegård
til Bjørum.
Bærum kommune inviterte BNF, NiB og Skui

Renseanlegg for overflatevann på Løxa under
bygging. 

Her var det kulp og badeplass – engang –
Kanskje kan den komme tilbake?
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vel på befaring langs turveier og stier langs Isi
elven. 

Totalt sett er det en stor oppgave å frigjøre
området og rehabilitere elvelandskapet for der-
ved også sikre en levedyktig og reproduserende
laks og sjøørretførende elv. 

En tursti langs vestsiden av Isielven er vik-
tig for å markere og sikre Isielven.

BNF har forventninger til hva Kommune-
delplan Sandviksvassdraget Bjørnegård – Bjø-
rum vil gi av rehabiliteringsmuligheter for
både vassdraget og dalføret.

Vestsiden trenger tursti og oppgradering.
Befaringen gikk oppover langs vestsiden. Her
trengtes lokalkunnskap for å finne frem og det
var åpenlyst at det trengs tiltak for å frigjøre el-
vekanten fra asfalt, lagerplass, bygg og biler.
Bygg og næringsvirksomhet presser elvekan-
ten. Noen få områder var åpne. Kommunen har
en jobb med å håndheve reguleringsplanen
som sier at 10m skal være urørt og 20 m “park-
messig opparbeidet”.
En tursti vil gjøre det lettere å håndheve

området som naturområde og viktig for beva-
ring av livet i elven. Det ble vist hvordan økt

hastighet i elven på grunn av manglende flom-
land flytter store stein, ødelegger kulper og tid-
ligere badeplasser.

Østsiden av elven.
Her er etablert tursti med ny tilknytning til tur-
vei fra Økri. Området er flomutsatt og flom-
land bør frigjøres ved å senke adkomstvei ved
industri ved Holmaområdet.

Sandvikselven i NRK “Ut i naturen”
Tirsdag 11. mai 2010 hadde NRK-programmet
«Ut i naturen» en reportasje fra Sandvikselva.
Elva er den viktigste oppvekstelva for ørreten i
Oslofjorden, og hver høst vandrer mengder
laks og ørret opp elva, gjennom Sandvika, til
sine gyteplasser. Sykkelverkstedet på Hamang
har i mer enn 150 år vært base for de som har
vært og er opptatt av elva og fisken i den. (ref.
www.baerum.kommune.no)
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Elveskulderen er blitt lagerplass i strid med 
reguleringsbestemmelser.
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Turvei på østsiden av Isielven. 

Ufremkommelig på vestsiden av Isielven, her trengs tur-
sti. Kantsone på 10m som skal være urørt, forsøkes
skjermet med autovern av Bærum kommune. De neste
20m som, ifølge reguleringsbestemmelsene, skal være
parkmessig opparbeidet, blir annektert til lagerplass. 
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Holma utbyggingen med containeromlastningshall 
Merknader til 1.gangs politisk behandling
av reguleringssaken i 2010, innkomne merk-
nader til planen.
Skui vel støttet merknader fra Bærum Natur-
og Friluftsråd og Vestbrenne huseierforening
som ble gitt til forslaget.
– Planforslaget inneholder flere mangler og

kommunens utredningsplikt er ikke overholdt.
En del av disse manglene er gjengitt i det føl-
gende. Saken må derfor ikke fremmes til 2.
gangs behandling før innkomne merknader fra
andre myndigheter, høringsinstanser og nabo-
skap blir vurdert. 
– Fylkeskommunen har innsigelseskompe-

tanse i plansaker, jfr pbl § 5–4. Fra 01.01.10
omfatter innsigelseskompetansen også kultur-
minner/ kulturmiljø, landskapshensyn og fri-
luftsliv. Dersom reguleringsforslaget vedtas vil
vedtaket bli påklaget til Fylkesrådmannen.
– Planforslaget må avvises og fremtidig are-

albruk i området må avvente rullering av KDP
Sandviksvassdraget.
– Området som ønskes omregulert må

tilbakeføres til LNF i sin helhet.
– Rikspolitiske retningslinjer og spesielt:
– St.meld.nr. 42 om biologisk mangfold

(2000–2001) 

– St. meld. nr 20, Folkehelsemeldingen
(2006–2007) må følges opp.
– Naturmangfoldsloven er ikke fulgt selv

om den skal være styrende for kommunens are-
albruk. 
– Beboere varsler sivilt søksmål mot kom-

munen jfr Granneloven dersom det fattes posi-
tivt vedtak.

Kultur og grøntområder
Det er verneverdige bygg i det foreslåtte regu-
leringsområdet. Vi mener at vern av kulturarv
må veie tungt når det foreslås utbygging i et
slikt område. Tiltakshaver foreslår ut fra sine
plantegninger å “kapsle” inn de verneverdige
byggene. Skui Vel mener dette vil forringe be-
tydningen av slike bygg i et kulturhistorisk per-
spektiv, og bør unngås.
Området Holma har mange kvaliteter som

Båndlagt område etter E16 utbygging må reha-
bilteres etter E16 bygging og tilbakeføres til
LNF som natur og friområde. Skal det her bli
containerbygg isteden? I så fall vil nok et bo-
ligområde tape et grøntområde som kunne gitt
gode leke og aktivitetsmuligheter for barn og
unge og beboerne.
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er verdt å ivareta, blant annet biologisk mang-
fold og fauna. I området Brenneveien på begge
sider av ny E16, og på grøntområdet i særde-
leshet er det aktive dyretrekk. Det blir jevnlig
observert rådyr, rev, fasan og elg på grøntområ-
det.
Skui Vel er av den oppfatning av at hele

grøntområdet er å definere som LNF, og at det
derfor bør gis status deretter med den konse-
kvens at det nektes utbygd. Delvis bevaring av
grøntområde i form av parkbelte i industristrøk
som tiltakshaver foreslår, mener vi ikke er til-
strekkelig.
Det aktuelle området er meget fruktbart, tid-

ligere gartneri, og vil således føye seg inn i
rekken av nedbygging av dyrkbar jord som går
på tvers av nasjonale målsettinger.
Det er i tillegg merkelig at planen forutset-

ter overtatt LNF grunn eid av Bærum kom-
mune. Dette er neppe i fellesskapets interesser.

Trafikksikkerhet
I KDP E16 Wøyen – Bjørum kommenteres det
at ny E16 demper trafikkpress på aksen Skui –
Vøyenenga, og at ny E16 gjør området mer tra-
fikksikkert for myke trafikanter. Ved å tillate
etablering av ytterligere tungindustri i området,
vil målsetningen med å etablere ny E16 og der-
igjennom skape trygge skoleveier for barn i
området bli kraftig redusert.

Hensyn til nærmiljø
Som det fremgår av naboprotester til regule-
ringssaken og tidligere innsendte merknader til
planen, er denne saken svært konfliktfylt i for-
hold til naboskap. I saksfremstillingen fremgår
det at innspill fra naboer og andre høringsin-
stanser ikke ble vurdert i prinsippsaken. Et ek-
sempel i denne sammenheng er “silosaken” på

Holma. Kommunen fastslo etter innspill fra
blant annet Skui Vel og Vestbrenne huseierfor-
ening, at grøntområdet på Holma var et uegnet
sted å plassere siloer, grunnet den belastningen
dette isåfall ville medføre for beboere i områ-
det. Det ble der fremhevet at ny E16 allerede
var en stor bidragsyter til støy- og forurensing-
splager for beboerne i området.
Det medfører ikke at det er akseptabelt å

legge flere støykilder enda nærmere boligene.
Kommuneplanen fremholder at det er ve-

sentlig å sikre folks trivsel og helse. Planen er
derved i strid med i kommuneplanens intensjo-
ner om å skape god bo og leveområder. Skui
vel støtter beboerne i sine krav om endring av
dagens aktivitet og fremtidig utvidelser.

KDP Sandviksvassdraget
KDP Sandviksvassdraget er under behandling.
Planprogrammet slår fast at næringslivets ut-
nyttelse skal skje på vassdragets premisser.
KDP Sandviksvassdraget er ennå ikke vedtatt,
og planforslaget som foreligger for utvidelse
av næringsvirksomhet på Holma ligger innen-
for planområdet for KDP Sandviksvassdraget.
Planprogrammet for KDP Sandviksvassdraget
presiserer at planen er avgrenset til områder
med store biologiske kvaliteter, herunder
grøntområdet på Holma. Det må også sees hen
til EU`s vanndirektiv fase II (fullkarakterise-
ring av vassdragene). 2. gang behandling av
planforslaget for Holmaveien må derfor av-
vente endelig behandling av KDP for Sand-
viksvassdraget.
Flere aktører har tidligere i planprosessen

bedt om en ny vurdering om denne saken utlø-
ser KU (konsekvensutredning) krav. KU skal
vurderes opp imot allerede eksisterende støy-
og forurensingskilder i området, samt KDP
Sandviksvassdraget. 
Bygget vil fjerne muligheten til en avlast-

ningsadkomst for eksisterende eiendommer i
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Majortrans flyttebyrå (pr i dag på Fornebu).
Beboerne på Brenne slapp E16 foran stuevin-
duene, men skal de få dette med tilhørende
tungtrafikk isteden? Foto: Glenn Earl Eide
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en flomsituasjon og vil derfor fjerne en frem-
tidsrettet mulighet for flomsikring.
Bærum kommune har ikke utredet alternativ

lokalisering av bygget som er foreslått innenfor 
planområdet. 

Estetikk og Plan og Bygningsloven (PBL)
Det er parallelt med behandling av regulerings-
plan sendt inn rammesøknad for nybygg for
Majortrans. Dette bygget har ingen estetiske
kvaliteter; svært ensformige fasader med en
tett platekledd vegg i 15m høyde mot naboer. 
Bygningen vil med sine enorme dimensjo-

ner (Skuidalens største bygg) bli svært domine-
rende i det lokale landskapsrommet.
Bygningens fjern- og nærvirkning er bagatelli-
sert i saksfremlegget. Planområdet er svært
skjemmende slik det fremstår i dag, spesielt
gjelder dette utelagring. Dette er ikke omtalt i
saksfremlegget. 
I henhold til Plan og bygningsloven skal et

bygg ikke vær høyere enn 2 ganger avstand til

grensen, her 4m altså 8 m., her er bygget 13m
Planen krever derfor dispensasjon fra PBL.

Helse og tilgang til rekreasjons-, natur- og
friluftsområder
Folkehelsemeldingen anfører:
“Videre uttales det at rekreasjonsområder

der folk bor er viktig for folkehelsen og det
presiseres at det er en utfordring å sikre disse
områder mot nedbygging og oppsplitting. Det
fordrer god politisk styring og en proaktiv tan-
kegang for å verne befolkningen mot uønsket
virkning av ulike typer forurensing”. 
Akershus Fylkeskommune slår videre fast

at god arealplanlegging er det viktigste virke-
middel for å forebygge og unngå støykonflik-
ter. 
Vi regner med at kommunen i den videre

saksbehandling vil oppfylle Fylkeskommunens
mål, og at hensyn til natur og befolkning veier
tyngre enn næringslivsinteresser.” 

Reguleringsplan for Skuiveien 101
Varsel om offentlig ettersyn , gnr. 7 bnr. 3 m.
fl. Vøyenenga gartneri
Skui vel har mottatt varsel og gitt høringsutta-
lelse til reguleringsplan, og påpeker at:
* En barnevennlig utbygging med bebyg-

gelse som trapper av mot vest bør være ret-
ningsgivende. Bygg mot E16 må ha støy og
støv skjerming på grunn av støy og forurens-
ning. Det må taes hensyn til vernet vassdrag i
henhold til rikspolitiske retningslinjer (100m).
* Flomarealer bør frigjøres og ikke innsnev-

res ved heving av terrenget. 

* Gang- tur- og sykkelstier og tilretteleg-
ging for barnevennlig friluftsliv og myke trafi-
kanter er utilstrekkelig behandlet i forslaget. 
* Reguleringsplanen bør også avvente fer-

digstillelse av Kommunedelplan (KDP) Sand-
viksvassdraget Bjørnegårdsvingen – Bjørum
sag. Planens hensikt er å sikre en levedyktig og
reproduserende vassdrag og en miljømessig re-
habilitering av dalføret. 

Restene av Vøyenenga gamle gartneri er ikke
vakre og burde for lengst vært ryddet.
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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
I brevet påpekes det:
* “BNF referer til reguleringsbestem-

melsene “BESTEMMELSER TIL REGULE-
RINGSPLAN FOR E16 – WØYEN –
BJØRUM” §19 angående tilbakeføring av mid-
lertidige trafikkområder og kan ikke se at be-
stemmelsene om tilbakeføring er oppfylt i
disse tilfellene. 
– I begge de nevnte tilfellene har Statens

Vegvesen etter vårt syn ikke oppfylt sine for-
pliktelser om å tilbakeføre områdene for til-
fredsstillende plante/matproduksjon

– Vi forventer at Bærum kommune, som
forvalter og myndighetsutøver, kvalitetssikrer
og etterser at Statens Vegvesen bidrar til å nå
de målsettinger som er satt og de regulerings-
bestemmelser som er vedtatt slik at rehabilite-
ring av de nevnte to arealer etter
E16-utbygningen blir fysisk utført for å sikre
jordbruksarealene for fremtiden.”
Saken har vakt bred oppmerksomhet og er

flere ganger blitt omtalt i pressen. Hvor det på-
pekes grunneiernes plikt til å holde dyrket og
dyrkbar jord i hevd for å bidra til matproduk-
sjonen. 
Det er svært beklagelig at jord i Norge ikke

har verdi før den brukes til noe, verdien av dyr-
ket og dyrkbar jord må derfor økes betydelig
slik at det er mer regningssvarende å benytte
den til matproduksjon enn å bygge den ned i en
prosess som ikke er bærekraftig. 

Statens Vegvesens manglende tilbakeføring av 
landbruksproduksjonsarealer ved Økri etter E16 bygging

Kommunedelplan Tanumplatået og Hornimarka
Planprogrammet ble behandlet av formannska-
pet 7. okt. 2009 som ønsket ytterligere utdyp-
ning av planprogrammet før fremlegges for
vedtak. Formannskapet ønsket bl.a. ytterligere
arbeid basert på “grønt partnerskap” med
grunneierne/rettighetshavere og det offentlige. 
Arbeidet med kommunearealplanen har

etter sigende hatt stillstand på grunn av mann-
skapsmangel, men kommunen har nå sendt
brev til grunneier som har eiendommer i Mar-
kadelen av planområdet med spørsmål om
hvordan planlegger å benytte eiendommene i
marka.
Nedenfor gjengis en kort orientering om

Planprogrammet:
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 ved Skui og Tanum
vel og, da dette er en verneplan, marka og fri-
luftsorganisasjoner ved Hornimarkas venner og

Bærum Natur- og friluftsråd til å danne refe-
ransegrupper. 
Skui vel har levert høringsuttalelse til plan-

programmet 31.5.2009.

Beskrivelse av området
Skui vel, i samarbeid med Tanum vel, Horni-
markas venner og Bærum Natur- og friluftsråd
påpekte i felles uttalelse ved oppstart av plan-
arbeidet i 2008 at Tanumplatået er et av de
mest verdifulle kulturlandskaper i Oslo og
Akershus og er av nasjonal betydning i verne-
sammenheng. Hornimarka betegnes “Bærums
Maridal” / Et “Bærum i miniatyr” slik Bærum
var før nedbygging. 
Til sammen danner Tanumplatået og Horni-

marka et hele hvor landskaps-, kultur- og na-
turverdier er relativt godt bevart og hvor en
kan oppleve det samspill og gjensidige avheng-
ighet som har vært mellom storgårder, inn-
mark, utmark og beite og husmannsplasser
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med småskala landbruk. Natur og kulturmin-
nekvalitetene er godt dokumentert gjennom et
stort antall undersøkelser over mange år. Fra
1960 årene til de nyeste fra 2008. Flere offent-
lige og private faginstanser har stått bak under-
søkelsene: Riksantikvaren, Universitetets
oldsakssamling, Direktoratet for Naturforvalt-
ning (DN) Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
Oslo og Akershus fylkeskommune, Siste sjanse
nå Biofokus med flere.

Formålet med planarbeidet
Bærum kommune fremholder i sitt forslag:
“Hensikten med planen er å ta vare på et større,
sammenhengende og helhetlig kulturlandskap
ved å sikre verdiene knyttet til dette kulturland-

skapet; som kulturminner, biologisk mangfold,
vilt, geologi, friluftsliv, pedagogisk virksom-
het, landskapsestetikk og opplevelser.
Gjennom planlegging og samarbeid skal det ut-
arbeides rammer og betingelser for arealbruken
på en slik måte at både et aktivt landbruk og
verneinteressene kan eksistere sammen.”
Formålet er derved å sikre matjordresursene

for landbruksvirksomhet og bevare naturkva-
litetene med opplevelsesverdiene som en forut-
setning for friluftsliv med lite behov for
tilrettelegging. 

Jordbruksvirksomhet tar vare på kulturland-
skapet på Tanumplatået. Vidt utsyn mot går-
dene på Jaren og Kolsåstoppen. 
Malt i olje av Jon Hveem. 

Stovivannet ligger sentralt på Tanumplatået
med Ringiåsen med husmansplassen Libakk og
Ramsåsen bak. 
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Da dette er en plan med forankring i vern
og bevaring av områdets natur kulturminner,
kulturmiljøer og kulturlandskap, er det ikke
rom for å vurdere tiltak som medfører tyngre
tekniske bygg og anlegg som vil være i kon-
flikt med denne målsettingen. Planen må derfor
via en skjøtselsplan sikre at området kan drives
og skjøttes på en måte som ivaretar kvalitetene
og verneverdiene. 
Landbruksrelaterte aktiviteter som ikke

svekker intensjonene om opprettholdelse av
driftspotensialet for landbruksnæringen vil
være innefor formålet (Landbruk Pluss).
Dette tilsier at driften har sin basis i sted-

bunden næring som harmonerer med vernefor-
målet, innenfor rammen av Landbruk Pluss. 
En konsekvens av planen er at denne da bi-

drar å drive en aktiv skjøtsel og drift av land-
bruks og kulturlandskapet ved å sikre
produksjonspotensialet, styrke jordvern, syn-
liggjøre kulturlandskapselementer, rydde gjen-
grodd beitemark, fremme samarbeid på tvers
av eiendomsgrenser, mm.
Planen må også legge til rette for å bevare

tverrforbindelser mellom kulturlandskapene og
derved vektlegge tverrforbindelser over dalen

og mellom de store sammenhengende kultur-
landskaper Isi/Tandberg/Frogner og Wøyen.
Området er viktig for det allmenne enkle

friluftsliv. Friluftsliv, hvor den største aktivite-
ten er turgåing, har påvist stor helseeffekt og
samfunnsmessig verdi. Planen må derfor legge
opp til å styrke dette og bevare områdets store
kultur- og naturkvaliter som er forutsetningen
for friluftslivets opplevelsesverdi og læring
ikke minst for barn og unge og skoler, barneha-
ger og friluftslivsorganisasjoner.
Området har fått en avgrensning som sikrer

områdets kvaliteter og er vist på vedlagte kart.
Markgrensen går gjennom planprogrammet

og dette kan ikke sees å være til hinder for at
Hornimarka blir inkludert i kommunedelpla-
nen. Forutsetningen vil selvfølgelig være at
planen for Hornimarkas del tar opp i seg og
forsterker de arealbruksbegrensninger og ver-
neintensjoner som følger av Markaloven. Det
vises i denne forbindelse til det prinsipp som er
uttalt i Markalovens § 4 annet ledd m.h.t.
“overlappende” verne- og planvedtak.

Sauer på beite på kulturlandskapet i Ursdalen.
Foto: Gunnar Mjaugedal 
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Skui / Kveise utbyggingen
Det har vært liten utvikling i denne saken siden
forrige årsberetning. Det vises til tidligere ved-
tak i Bærum kommune kommunestyret av
24.3.10 som sier at” hele området tilbakeføres
til LNF”. Endelige rammer for utnyttelsen av
området til landbruksformål forutsettes avklart
i forbindelse med arbeidet med reguleringsplan
for tilbakeføring. Arbeidet er forutsatt igangsatt
før sommerferien 2011. 

Som tidligere nevnt har området store kul-
tur, natur og friluftsverdier. Vi vil igjen 
peke på det viktige grøntdraget fra Tanum-

platået som følger bekken ned mot Isielva samt
registrert naturområde mot sydøst. (Ref Biofo-
kus 2008–6 Naturverdier Sandviksvassdraget.)
Ellers vil en ytterligere økning av trafikken
være en belastning og skape farlige situasjoner
i bratte og svingete lokalveier. 

Markaloven §11 gir også mulighet for vern
av områder i marka med hensyn til friluftslivs-
kvaliteter. Da friluftslivsopplevelser er forank-
ret i naturkvaliteter gjengis i denne
sammenheng konklusjon fra:

Det vises også til: 
Biofokus-rapport 2008-25
“Naturverdier i dalføret Kattås – Jordbru –
Ursdalen – Sølvhølen” 

Rapporten gir følgende konklusjoner
Konklusjon: Det undersøkte dalføret innehol-
der store naturverdier fordelt på mange ulike-
kvaliteter. Landskapet er særpreget med stor
variasjon i topografi og vegetasjon. Når det
gjelder natur er dalen et lite Bærum i miniatyr
med sine typiske rasmarker, rike skoger og til-
liggende kulturlandskap. Området er imidlertid
lite utsatt for store tekniske inngrep i nyere tid
og skiller seg sånn sett fra mange andre deler
av kommunen. Området har naturkvaliteter
med nasjonal verdi og det bør arbeides for å
ivareta de registrerte lokalitetene og det
mellomliggende areal på en god måte. De søn-
dre delene fra Ringsåsen i øst og til eksiste-
rende naturreservat i vest har så store
naturkvaliteter at det bør vurderes vern etter
naturvernloven. Som foreslått i flere tidligere
utredninger.

Dersom man ønsker å ivareta og videreutvi-
kle de biologiske verdiene som i dag finnes i
dalføret bør det lages en forvaltningsplan som
målsetter arealene ut fra hvilke verdier som

finnes der. Det vil være et stort pluss for områ-
det om gammel ugjødslet kulturmark blir res-
taurert!

Dalførets betydning for et truet artsmangfold
Det er ikke tvil om at området har en viktig re-
gional og nasjonal betydning for arter som er
knyttet til rike blandingsskoger, gammel gran-
skog og edelløvskog, samt rike sumpskoger av
ulike typer. 

Dramatisk natur på Jordbru med Ramsåsen og
kulturlandskap inspirer også vinterstid. 
Malt i olje av Jon Hveem. 
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Med hovedveier forstås fylkes- og riksveier
som vedlikeholdes av Statens Vegvesen/ Mesta
og Akershus Fylkeskommune, og ikke kommu-
nale veier. 
Bærum kommune har i samarbeid med Oslo

kommune og Statens vegvesen iverksatt en til-
taksutredning for bedre luftkvalitet i Oslo og
Bærum. Bakgrunnen for tiltaksutredningen er
krav i forurensningsforskriftens kapittel om
lokal luftkvalitet.
I følge aksjonsgruppen “stopp veisal-

tingen”, har Statens forurensingstilsyn unntatt
veisalting fra Forurensingsloven. Det forelig-
ger med andre ord en dispensasjon for veisal-
ting. Samtidig er det også krav i
forurensingsforskriften vedrørende lokal luft-
kvalitet. Dette innebærer motstridende interes-
ser når det gjelder fremkommelighet vinterstid
versus luftkvalitet.
Største aktør nasjonalt og globalt når det

gjelder forurensende utslipp, er industrien. Vei-
trafikken er definert som den viktigste bidrag-
syter til luftforurensing lokalt. En stor andel
kommer også fra fyring vinterstid. Bærum

kommune bør stimulere til miljøvennlige tiltak
for enkeltpersoner og foretak. For eksempel
subsidier som staten tilbyr på rentbrennende
ovner m.v.

Forskning
En SINTEF rapport om veisalting (1995) utar-
beidet på oppdrag fra Vegdirektoratet slår fast
at veisalting gir større ulykkesreduksjon i over-
gangsperiodene høst og vår enn i vintermåne-
dene isolert sett. Stabilt kaldt vær vinterstid
medfører større forutsigbarhet når det gjelder
føreforhold enn periodene med vekselvis opp-
varming og nedkjøling som man gjerne ser i
overgang fra og til vinterhalvåret. 
Piggfriandelen har vi sett i de senere år har

steget markant. Piggfrie dekk har vært igjen-
nom en rivende utvikling. Dekk med svært
gode lameller i dekkenes mønster, samt bruk
av blant annet nøtteskall i dekkene gjør pigg-
fritt til et svært godt alternativ mesteparten av
vinteren i gjennom. Bruk av piggdekk gir i
mange tilfeller en falsk trygghet. Dekkenes
grep mot underlaget er dårligere enn med pigg-

Høringsnotat for bedre luftkvalitet på hovedveiene i Bærum

Illustrasjonsfoto. E16 Hønefossveien sett 
nordover mot Økrikrysset.
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frie dekk, med unntak av de dagene når veiba-
nen er underkjølt eller luftfuktigheten er høy
og skaper kondens som fryser til veibanen.
Piggdekkenes lameller og gummiens beskaf-
fenhet er nedprioritert nettopp fordi dekkene er
pigget. Gummien i piggdekk er derfor gjerne
også hardere enn piggfrie dekk, noe som gir
dårligere grep på glatt underlag. Mange bilfø-
rere er ikke klar over dette og det resulterer i at
mange kjører med gamle piggdekk som ikke
har optimalt grep grunnet nedslitte og/ eller
manglende pigger. En positiv bieffekt av høy-
ere piggfriandel kan være mindre trafikkuhell
vinterstid.
Salting av veier har mange uheldige bivirk-

ninger både helsemessig og miljømessig. Sal-
ting medfører blant annet slapsete
overgangsføre hele vinteren igjennom. Ved et
stabilt vintervær er piggfrie dekk optimalt for
veigrep og friksjon mot underlaget. Salting bør
kun nyttes i unntakstilfeller, når veibanen er
underkjølt og temperaturen og luftfuktighet til-
sier at veiene fryser til. Det virker som salting
er regelen og ikke unntaket, det er svært uhel-
dig. Statens vegvesen må ha nødvendig bered-
skap for å håndtere situasjoner som tilsier
salting, og friksjonsmålinger langs hovedvei-
nettet må gjennomføres hyppig. Ved snøfall
bør brøyting prioriteres fremfor å “salte vekk”
snøen.

Andre ikke ønskede effekter av salting 
Andre bivirkninger av veisalting er reduksjon i
bilenes bremseeffekt. Veisaltet medfører at be-

vegelige bremsedeler korroderer og henger seg
opp, også på nyere biler, som gjør at bremsene
ikke har optimal effekt. Videre medfører sal-
ting korrosjon på karrosseri og bærende kon-
struksjoner på bilene, som reduserer
trafikksikkerheten totalt sett.
Avrenning til drikkevannskilder og vassdrag

er en ikke ubetydelig konsekvens av veisalting,
som medfører fiskedød og reduserte levevilkår
for økosystemene i vassdrag og vann. I lys av
dette ser vi det som svært uheldig at Miljøvern-
departementet og Statens Vegvesen valgte den
mindre miljøvennlige traseen ved valg av ny
trasè for E16 på strekningen Bjørum – Solli-
høgda. Miljørettede tiltak må forankres nasjo-
nalt, og ansvaret for miljø kan ikke uten videre
skyves nedover til den enkelte borger gjennom
pålegg og avgifter. 

Avgiftsrettede tiltak
Miljøfartsgrense vil ikke redusere utslipp to-
talt, men redusere oppvirvling av svevestøvet.
Mer køkjøring på lavere gir med mye start og
stopp vil gi mer utslipp, enn kjøring med jevn
fart. Nasjonale tiltak kan medvirke til å redu-
sere den forventede økningen i PM10 og NOx.
En omlegging av avgiftssystemet vil med lett-
het kunne stimulere til en mer miljøvennlig
kjøretøypark. Det ser imidlertid ikke ut som Fi-
nansdepartementet er villig til en slik omleg-
ging. Pr idag avgiftslegges som et eksempel en
dieselbil som har dieselpartikkelfilter (DPF),
høy effekt og lavt CO2 utslipp på lik linje med
en tilsvarende bil med høyere CO2 utslipp, men
som har lavere effekt. Dette fordi hestekraft
(Hk) komponenten er sentral i norsk avgiftspo-
litikk og står for store inntekter til staten årlig.
Heving av vrakpant og lavere nybilavgift på
biler som tilfredsstiller Euro 6 utslippsnormen
kan bidra til raskere utskifting av kjøretøypar-
ken og dermed redusere utslippene raskere enn
forventet. Staten vurderer fortløpende avgifts-
legging av El-biler. Dette er ikke en miljørettet
tilnærming, men en avgiftspolitisk tankegang.

28 Skui Vel invitasjon til årsmøte 2011

Veisalting har mange negative effekter på miljø
og trafikksikkerhet. Foto: Vegvesenet.no
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Bærum kommune bør som en av mange aktø-
rer argumentere for fortsatt avgiftsfritak for El-
biler. 

Utvidelse av avgiftssonen for piggdekk til
Asker gir ingen direkte miljømessig gevinst
når målet med å utvide avgiftssonen er mer
midler til vintervedlikehold som bortkjøring av
snø m.m. Dette spørsmålet hører ikke hjemme i
diskusjonen knyttet til utfordringer i forhold til
luftkvalitet. 
Målet om å redusere trafikkvolumet med

10% betyr at et krafttak må settes inn på kol-
lektivtrafikk. Det må gjøres billigere og en-
klere å kjøre kollektivt. Kolsåsbanen må på
plass for å gi pendlere i Bærum et best mulig
transporttilbud. Det bør legges til rette for hyp-
pigere og flere bussavganger, samt utskifting
av bussparken til nye busser med en mer miljø-
vennlig profil. (ref Euro 6 normen)
Oslopakke 3: E18 i tunnel forbi Sandvika

vil bidra til å redusere mengden svevestøv i fri-
luft. Moderne biler har klimaanlegg med aktive
kullfilter som filtrerer luften som sirkulerer inn
i bilen og reduserer andel skadelige partikler i
vesentlig grad. Avgasser og svevestøv fra tun-
nel vil kunne trekkes ut av tunnelvifter og fil-
treres på tilsvarende måte før det slippes ut i
friluft.

Den rødgrønne regjeringen, med støtte av
den lovgivende forsamling vedtok for en tid til-
bake økt avgift på biodiesel. Dette vedtaket sti-
mulerer ikke til en mer miljøvennlig profil på
bilparken i Norge. Den samme regjeringen
gikk noe senere tilbake på målet om å øke av-
giften fullt ut, til 100%. Resultatet er dermed et
mer miljøvennlig drivstoff enn annet fossilt
drivstoff, som bare koster marginalt mindre
enn tradisjonelt fossilt drivstoff.

Tiltak: 
– Redusere salting av veier vinterstid
– Bedre brøyteberedskap
– Hyppige friksjonsmålinger ved gitte 
temperaturer og høy luftfuktighet, med 
tilhørende beredskap for salting når behovet 
er til stede

– Bidra til mer en miljøvennlig kjøretøypark. 
Høyere vrakpant og et mer miljørettet 
avgiftssystem som ikke straffer mer miljø-
vennlige kjøretøy

– Bedre kollektivtilbud, utbygging av 
Kolsåsbanen

– Fortsette å jobbe for tunnel forbi Sandvika 
ved bygging av ny E18
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Dieselbiler slipper ut langt mer partikler og
Nitrogenoksid (NOx) enn bensinbiler. NOx er
hovedårsak til luftforurensning vinterstid Av-
giftspolitikken har derved bidratt til økt lokal
forurensning for å redusere CO2 utslipp. 
Foto: Stein J. Bjørge 

Hvor store og hvor forurensenede veier trenger
vi? Foto: Wickipedia commons / Minesweeper
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Skui vel leverte innspill til rullering av KDPen
som nå er vedtatt og la til grunn følgende pre-
misser:
* Grønne arealers kvaliteter og betydning

av disse som aktivitets- og opplevelsesområ-
der.
* Verdien av anlegg og områder for fysisk

aktivitet og naturopplevelse har et helsefrem-
mende perspektiv, og betydningen av å
sikre/regulere områder for dette.

Friluftslivets helsebringende effekt
– At friluftsliv har helsebringende effekt er

godt dokumentert bl.a. i:
Nanna Kurtze, Terje Eikemo, & Karl-Ger-

hard Hem. Analyse og dokumentasjon av Fri-
luftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet.
2009 (SINTEF A 111851 Rapport)
– Naturbasert fritidsaktivitet har den mest

allsidige positive effekten når det gjelder psy-
kisk helse. 

Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske
helse. Miljøverndepartementet. 

Rapport fra det nordiske miljøprosjektet
“Friluftsliv og psykisk helse”. T-1474. 2009
– De fleste oppgir fotturer og skiturer i skog

og mark som sin viktigste fysiske aktivitet,
samtidig som disse dekker et behov for stillhet,
ro og naturopplevelse. Dette gjelder hele be-
folkningen, både unge og eldre.

Ref: “Handlingsplan for fysisk aktivitet
2005–2009 Sammen for fysisk aktivitet” Rap-
port fra Departementene.
Friluftsliv gir stor helse og trivsel for be-

skjeden investering. Dette betyr reduserte ut-
gifter for stat og kommune til sykepleie- og
omsorgstjenester, samt til trygdeytelser.
Det må legges betydelig mer vekt på å

fremme fysisk aktivitet i det daglige for de
brede lag av befolkningen;.Turer og daglig
transport til fots eller på sykkel “Et muskeldre-
vet dageligliv” Ref Prof. Gunnar Breivik NIH

Friluftsliv gir gode avstressende opplevelser, 
– som her i vinterskogen”.
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Handlingsplan Fysisk aktivitet og Friluftsliv og naturopplevelse 

Det refereres til Stortingsmelding 39 2000–
2001: Friluftsliv, samt Friluftsloven. 

St.mld 39 2000–2001: Friluftsliv uttaler
også:

“En nødvendig forutsetning for friluftsliv er
å sikre store nok arealer og tilgjengelighet til

grønne områder i boligsonen (grønne lunger),
kystsonen og Marka. Mulighetene for å drive
friluftsliv må derfor legges til rette i arealplan-
leggingen i henhold til bl.a. plan- og bygnings-
loven”. 

Skui vel har gjennom BNF levert innspill til tre
prosjekter som nå er oppført i handlingsplanen.

– Opprusting kulturstien Stovi/Jordbru/
Urdsdalen, informasjonskart med skilting
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 i 2011.
Prosjektet har også søkt spillemidler innen-

for andelen avsatt til friluftsliv. Prosessen tyde-
liggjorde at spillemiddeler er beregnet på
fysisk tilrettelegning og kart, men ikke materi-
ell eller tiltak for å motivere folk flest til fri-
luftsliv eller generell holdningsendring med
tanke på at fysisk aktivitet gir økt helse. Det
bør vurderes om kriteriene for tildeling av spil-
lemidler til friluftsliv burde endres i denne ret-
ningen.

Hvilke av de forskjellige aktivitene driver du med i fritiden minst en gang i måneden i se-
songen? Ref: “Norsk Mentor 2009”. Rapporten viser at de fleste driver fysisk aktivitet ved fot,
sykkel og skiturer som del av enkelt friluftsliv gjennom hele livsløpet. Ref også: “Handlingsplan
for fysisk aktivitet 2005–2009 Sammen for fysisk aktivitet” Rapport fra Departementene. (Side18)
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Kommunen, som ser prosjektet som viktig
for motivere til aktivitet, har imidlertid bevilget
midler til tiltak som ikke dekkes av spillemid-
ler, dette er svært positivt.

– 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 også
mange fine natur- og opplevelseskvaliteter som
er verdt å ta vare på. Seinere vil vi sette opp in-
formasjonstavler og lage et temahefte om Isi-
elva også dette i samarbeid Skui og Vøyenenga
skoler. Tiltaket er ført opp i handlingsplanen.

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

32

Opp motbakke og ur på Risfjellet. 

Isielvens vestside trenger opprydning og tursti.
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Sti mellom Horniveien og Ståviveien blir skiltet 
Stien/smettet vil nå bli re-
habilitert og Bærum kom-
mune ved natur og
idrettsetaten vil sørge for
skilting etter avtale med
grunneierne. Etter at
kommunen la ny vann-
ledning i trasene for stien
er det heller ikke anled-
ning til å benytte grunnen
til annet. Stien har en
tinglyst rett fra 1919.
Skui vel tok denne saken
først opp i 2008 og det er
bra at denne gamle snar-
veien nå blir rehabilitert
og merket. Natur og
Idrettsforvaltningen bru-
ker denne saken til å be-
lyse viktigheten av å
opprettholde slik stier
som alt forlett forsvinner
ved eierskifte.

Langs muren ved den nye vannledningen går
det gammelt smett mellom Stoviveien og Hor-
niveien.

Sykkelstrategi for Bærum
Det er meget prisverdig at Bærum kommune
ønsker å utarbeide en strategi for å gjøre det
mer attraktivt å benytte sykkel for transport og
derved øke sykkelbruken i kommunen. Sykling
i Norge i har ellers fått ord på seg som den tra-
fikantgruppe som samfunnet glemte – og som
ikke har noe sted å være. 
Sykling har en anerkjent helsebringende ef-

fekt og medvirker i tillegg til å redusere CO2

utslipp og forurensning. TØI-rapporten “Syk-
kelpotensialet i norske byer og tettsteder” utta-
ler: ‘Halvparten av alle bilreiser er kortere en 5
km. Innenfor disse reisene er det størst mulig-
het for overføre trafikk fra sykkel til bil’. Et il-
lustrerende eksempelvis er at ansatte i Det
Norske Veritas syklet 27,4 ganger rundt jorden
i 2009 bare ved sykling frem og tilbake til job-

ben. De spart derved 175.405 CO2 og 80.000 l
drivstoff.
At tiltak for sykling har en så lav politisk

oppmerksomhet og derved får tildelt beskjeden
midler oppleves derved som et paradoks.
Skui vel leverte egen høringsuttalelse hvor

de refererte til og støttet Bærums Natur og Fri-
luftsråds utdypende høringsinnspill.
De viktigste momentene for å fremme syk-

kelbruke er:
– Bedre helårs vedlikehold, mye er bra, men 
kan ved bedre koordinering og avtaler bli 
enda bedre.

– Sammenhengende sykkeltraseer
– Unngå å blande trafikant gruppene sykkel – 
bil og sykkel – fotgjengere

– Trygg sykkelparkering
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Skui grendehus
Skui grendehus er, etter å ha passert 27 år, fort-
satt et meget populært møtested for mange
ulike sammenkomster. Huset har også flere
faste brukere. Her kan nevnes Bærum kom-
mune ( kursvirksomhet med mer), Skui brass,
Skui vel, Skui Rotary med flere. 
Ellers er det mange som velger å arrangere

brylluper, jubileer, møter og fester i grendehu-
sets festlokaler. Vi vil derfor anbefale at man er
ute i god tid dersom man ønske å leie huset til
et arrangement. Særlig er det populært å leie
lokalene i helgene.
Husets kombinasjon av ulike funksjoner var

i sin tid et nytt konsept i Bærum kommune. Vi

vet fortsatt ikke om noe annen bygning i
Bærum med så mange ulike tilbud for befolk-
ningen.
Her kan nevnes festlokaler med kjøkken og

scene, møterom, seniorsenter, legesenter, ung-
domsklubb, lokaler for idrett med mer. Skui
grendehus og tilliggende uteområder er derfor
blitt et viktig møtested for store deler av lokal-
befolkningen. I tillegg besøkes grendehuset av
folk fra det øvrige Bærum og Oslo-området i
forbindelse med innendørs- og utendørs akti-
viteter.  

– Logiske regler som behandler syklisten 
som en selvstendig trafikant. 

– Skilting av sykkeltraseer. 
– Arealbruk knyttet til grønne arealer eller 
landbruksområder må alltid konsekvensut-
redes for å ivareta hensynet til kryssende 
bruker og samfunnsinteresser.

Hovedsykkelnettet i Skui er blitt vesentlig
bedre de siste årene med sykkelvei langs gamle
E16 – Ringeriksveien, sykkelvei langs Økri-
veien opp til Rykkinn mv. Det er også flere
turveier i området som også egner seg for syk-
kel.
Det som nå gjenstår er i hovedsak:

– Tursykkelvei på begge sider av Isielven. 
Med tverrforbindelse til Brennefeltet.

– Ferdigstillelse opp til Sollihøgda.
– For at sykkelbruk til foretninger skal være 
attraktivt er viktig at lokale foretninger 
opprettholdes og at det ikke bare legges til 
rette for bilbaserte storsentre.

Nærbutikken
For at sykkel skal være attraktiv for handling i
det daglige må det være kort avstand til
forretningene. Det er derfor viktig at nærbu-

tikker opprettholdes og at ikke all handel leg-
ges til bilbaserte storsentre. 

Sikker og god sykkelparkering.
God sykkelparkering, helst overdekket med so-
lide låsemuligheter er viktig både ved butik-
ken, skoler, offentlige institusjoner og arbeid.
Det er her viktig å påpeke at vi ikke ser det

som noe mål at flere av disse turveiene skal as-
falteres. Asfalt er fordelaktig på sykkelveier
langs hovedferdselsårer som Ringeriksveien
med flere, men langs Isielven og i Marka og
gjennom kulturlandskaper er grusveier det som
er naturlig.

Hundre biler for hver syklist? En person i hver
bil! Dårlig tilrettelegging og vedlikehold hin-
drer sykkelbruk. Foto: infodesign.no 
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Skui seniorsenter

Besøkstallet på sentrets aktiviteter har gått opp,
noe vi i Skui Vel synes er veldig positivt. Øk-
ningen gjelder spesielt for kafeen, trimmen og
foredragsdager.
Vi besøkte senteret en tirsdag i mars hvor

lege Hilde B. Gudim fra Skui legekontor på
grendehuset holdt et interessant foredrag om
søvn og demens. Godt fremmøte og en enga-
sjert forsamling fulgte opp med relevante
spørsmål. Ellers har senteret hatt besøk av et
mangfold av foredragsholdere med et bredt
spekter av emner. Her kan nevnes:
* Torkjell Berulfsen: 

Tema brennevin er sunt – her må tilføyes 
“moderate mengder”

* Lars Hvardal: 
Hurtigruta i ord og bilder

* Ingolf Kristiansen: 
Kalvøya før og nå

* Wolfgang Plagge: 
Musikk som kommunikasjon 

* Knut Andersen: 
Sandvika før og nå

Dette var bare noen av foredragene. Ellers
har det vært arrangert vårtur, høsttur, juletur og
flere fester og aktiviteter. Løxa får ros for drif-
ten av kafeen og serveringen i forbindelse med
arrangementene. Snekkerverkstedet får flere
maskiner og inviterer til kreative personer med
lyst til å skape noe, enten det er små eller store
bruks- og pyntegjenstander. 
Ellers er senteret kjent for sitt gode miljø

hvor nye brukere ønskes velkommen. Alle

Skuibeboere bør være med på å støtte opp om
de gode aktivitetene som senteret tilbyr. Her
gjøres en flott innsats av de frivillige medhjel-
perne som sørger for et rikholdig program.
Jobben som daglig leder er nå overtatt av Arn-
finn Strand – Hansen etter at tidligere leder 
Ulf Tveita dessverre måtte tre av på grunn

av sykdom. Nestleder er nå Bjørg Andersen og
sekretær er Turid Mortensen.
Senteret er, som tidligere åpent på tirsda-

ger og torsdager fra kl 10–14. Kafeen er
åpen fra kl 11 begge dagene. Alle seniorer
fra 60 år pluss oppfordres til å ta en tur
innom til et kjempetrivelig møtested. 

Klare for foredrag i stuen. Foto: Bjørn A. Hole

Fra snekkerverkstedet Fra venstre: Jens Sylte,
Sigbjørn Kleveland og Anton Svendsen. 
Foto: Bjørn A. Hole
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Drift og vedlikehold av Berghoff 

I løpet av de siste driftsårene har det vært
gjennomført betydelige vedlikeholdsarbeider
på bygningen. Tidligere årlige avsettinger i
driftsregnskapet har kommet godt med for å ut-
bedre og å heve standarden på huset og eien-
dommen. Både barnehagen som er leietager av
1 etg. og leiligheten i 2 etg. har fått installert
nye varmeovner med elektronisk styring. I til-
legg er det installert 2 varmepumper luft / luft
nede i barnehagen for å få til en mer miljø-
vennlig oppvarming samt med rensing av inne-
luften.
Inneværende driftsår er det blitt utført reno-

vering/utbytting av resten av de gamle doble
vinduene i begge etasjer. Totalt ble det satt inn
11 nye krysspostvinduer og 2 nye utgangsdører
til leiligheten i 2 etg. Likeledes var det på tide
å bytte ut den gamle parafinovnen nede i bar-
nehagen. Denne er byttet ut med ny driftsikker
og rentbrennende parafin ovn som kun benyt-

tes på vinterens kaldeste periode. Det er ellers
viktig å ha et alternativ sikker oppvarmingsmu-
lighet ved situasjoner om strømfeil eller el-ut-
kobling på elforsyningsnettet skulle inntreffe.
Neste driftsår er det på tide å pusse opp

deler av grunnmuren og uteverandaen som fikk
betydelige rystelser i forbindelse med bygging
av Skuitunnelen på ny E16 da den ble bygd.
Den ligger rett under bygningen vår på Berg-
hoff. 

Berghoff ca. år 1900. 
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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.

Bærum kommune 
er en åpen kommune
Bærum kommune legger vekt på å være en
åpen kommune som yter informasjon og ser-
vice 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 med å tilby
sine medlemmer denne tjenesten på grunn av
de høye kostnadene. Skui Vel ønsker imidlertid
å opprettholde dette godet 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 styret. At søknaden
kan innvilges betinger at flertallet av beboere
er betalende medlemmer av Skui Vel. Kassene
fylles om høsten. Går de tomme kan utgiftene
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 re-
parasjoner når det trengs. Spesielt gjelder dette
kasser av tre. Må de skiftes er tilgjengelige
glassfiberkasser gjerne mindre. Utgifter til ma-
teriell vil dekkes av vellet. 
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Fra høstens kul-
turminnevan-
dring. Samling,
orientering og
historier på
Bronsealdergrav-
røysene på Rø-
verkulåsen ved
Harald Kolstad. 
(Se side 41.)
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SKUI VEL: Oversikt over strøsandkasser.
Nedenfor er en oversikt over Vellets strøkasser registert pr. okt. 2005. Ev. feil/mangler bes sendt
Skui Vel, Postboks 40, 1314 Vøyenenga, eller ta kontakt med en av styrets medlemmer. 
Vellets håp er at de respektive nabolag tar ansvar for vedlikehold av kassene i nærheten.
Skui vel vil betale materialene som trengs til vedlikeholdet. Ta kontakt!
Sandkassene fylles en gang hver høst. Ytterligere fylling må besørges av beboerne, men selve san-
den vil vellet betale etter regning. 
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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 2010:
– Trapper i terreng til hoppet, trenertribunen 
og fartsstillaset er fornyet.

– Ved hjelp av flere store dugnader har det 
vært omfattende rydding av vegetasjon og 
hogging av trær under og rundt stillaset. 
Dette gir et åpent og mer innbydende 
inntrykk.

– Dommerhuset: Reparert kledning og 
gesimser. Skiftet takpapp på gammel del. 
Noen vinduer skiftet.

– Akershus fylkeskommune har utført 
fargeanalyse på dommerhuset.

– Dommerhuset gammel del fasader mot nord 
og vest er vasket og malt

– Dommerhuset er ryddet og gjenstander rela-
tert til hopparrangementer er tatt vare på.

– Måletrapp, nordside av unnarenn med 
rekkverk på innsiden. 250 trinn med for-
ankring med wire og bolter for å sikre mot 
utglidning pga meget bratt terreng

– Elektriske anlegg. El-skap anskaffet for 

utskifting. Lyspærer er skiftet i mastene i 
unnarenn.

– Preppevinsj i unnarennet er montert. 
– Nytt vinsjhus er laget etter modell av det 
gamle
Flere oppgaver planlegges for 2011 blant

annet på dommerhus og rekkverk utvendig
nordre måletrapper. Viktig er også å få opp
vant langs trappene i unnarennet.

Miljøverndepartementet har avgjort: Skui-
bakken forblir fredet som en helhet. 
Miljøverndepartementet har, etter befaring
21.9.09 og omfattende vurdering, endelig be-
stemt at Skuibakken forblir fredet, etter Kultur-
minneloven, som en helhet med ovarenn, hopp,
unnarenn og slette samt fasiliteter og bygg.
MD anfører at essensielt for fredning av et
hoppanlegg så gjelder det anlegget som en hel-
het.
Sitat fra MDs brev av 2.11.2010:
“Miljøverndepartementet har etter en sam-
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Dommerhuset har fått nytt tak og er vasket og
malt.

Nordre måle og trimmetrapp under restaure-
ring.
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let vurdering av saken, funnet at det ikke fore-
ligger grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens
vedtak av 24.2.2009. Riksantikvarens vedtak
om fedning av Skuibakken av 24.2.2009 opp-
rettholdes.” 
Som fredningsbestemmelsene angir er fred-

ning av sletta ikke til hinder for en variert akti-
vitet av både idrettslig og kulturell karakter.
Sletta kan ha forskjellige belegg, men det kan
ikke ha permanente installasjoner og om vinteren
skal sletta fremstå som sletta til en hoppbakke.
Styret i Skuibakkens Venner har erfart bety-

delig oppslutning og interesse for bevaring av
Skuibakken som et levende teknisk kultur-
minne. 
Det er skaffet midler fra Bærum kommune,

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. 

Bærum kommune har gitt god omtale og
hyggelig støtte årets største arrangement var
vardbrenning nyttårsaften.

Skuibakken besøkt av verdenskonferanse
ICWCT 2010.
Det har sjelden vært så mange nasjoner samlet
i Skuibakken som 22. juni da Skuibakken, 22.
juni, fikk besøk av 20 konservatorer og arki-
tekter fra 20 forskjellig land fra hele verden.
Etter orienteringen gikk deltagerne opp unna-
rennet og de aller fleste helt til topps de 640
trinnene
Gjestene var deltagere i et internasjonalt

kurs i trekonservering. De var meget imponert
over anleggets dimensjoner og stand og den
innsats for å holde anlegget i hevd.
Kurset arrangeres i samarbeid mellom Riks-

antikvaren, ICCROM, NTNU og NIKU.

Kulturminnevandring 17. oktober 2010 til
Røverkulåsen
Søndag 17. oktober ble det arrangert kultur-
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Frikjøring i Skuibakkens – her er mange mu-
ligheter.

To informasjonstavler på plass i Skuibakken
etter støtte fra Akershus Fylkeskommune.
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minnevandring i samarbeid med Skui vel fra
og til Skuibakken.  
Vandringen med drøyt 200 deltagerne ble

kyndig og interessent ledet av Harald Kolstad
og gikk opp unnarennet i Skuibakken, gjennom
kulturlandskapet i Ursdalen, “Bærums Mari-
dal” og opp natursteintrappen til Sjåinn. Opp
til Risfjellkastet husmannsplass og skihytta til
Starkad. Her ble det grilling og servert bål-
kaffe. Et interessent innslag var Øystein Gude-
rud, Milorg, som fortalte om hemmelig
maskemøte, for at deltagerne ikke skulle
kjenne hverandre, på Starkadhytta under krigen
samt hendelser i Vestmarka. Turen gikk så opp
til de fem bronsealdergravrøysene på Røverku-
låsen. Ned Skosliteren hvor granene strankte
seg mot lyset slik at de fine flaggstangemner.
via Persbråtan gård, forbi husmannsplassene
Telabånnenga og Lindbråtan, hvor det var vok-
sendåp for Pinsemenigheten. Turen endte ved
utgangspunktet Skuibakken. Forhåndsomtale
ble gitt i Bæringen og Budstikka som også ga
reportasje. Olav Harlem beskrev turen under
spalten “Ut på Tur” og var hyggelig turdelta-
ger.

Tenning av julegranen først søndag i advent
med Skui Brasbands nisseorkester

Vardebrenning nyttårsaften – Skuibakken –
“Et sted med sjel”
Det ble en stemningsfull opplevelse med fak-
keltog, kjøring med hest og slede, vardebren-
ning, musikk fra Skui Brassbands
Nisseorkester og ikke minst fyrverkeri. Tåke
gjorde at ble fyrt opp fra sletta, i stedet for
hoppkanten. De over 200 fremmøtte fikk en
stemningsfull opplevelse og fin innledning på
nyttårsfeiringen i et flott vintervær hvor tåken
lettet før fyrverkeriet. 
Fakkeltoget fra sletta opp unnarennet var

stemningsfullt og varden lyste opp på kulen til
julekonsert og nye og gamle slåtter og marsjer
fra Skui Brass. 

Leder av Skuibakkens Venner og Kultursjef
Trine Bendixen i Bærum kommune holdt nytt-
årstale og roste lokalbefolkningen for entusi-
asme og dugnadsånd. Dette var det eneste sted
i Bærum med felles arrangement og organisert
fyrverkeri Bærum kommune støttet arrange-
mentet, samt sørget for forhåndsomtale i Bæ-
ringen. Budstikka hadde både forhåndsomtale
og reportasje med bildekavalkade. Et morsomt
innslag var den flotte dølahesten “Ramsåsbal-
der”, med tradisjonsrik slede ført av Britt Mor-
stad og Johan Persbråten som kom kjørende
forbi. Avslutningen med tretrinns fyrverkeri,
gitt av Norsk Tilhenger Senter på Vøyenenga,
ble spektakulært og kunne sees over hele vestre
Bærum. 
Det er veldig morsomt å registrere den glød

og positive interesse som er for å ta vare på
Skuibakken som dett kulturhistorisk monument
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Fakkeltok opp unnarennet og vardebrenning i
Skuibakken nyttårsaften.

Kultursjef i Bærum kommune roste lokalbefolk-
ningen for entusiasme og dugnadsånd. 
Foto: Kari Braanaas, Budstikka
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og landmerke kjent både nasjonalt og interna-
sjonalt som det er. Mange har dype røtter og et
forhold til bakken. Bevaring av en slikt anlegg
er et unikt idrettshistorisk interessent og nytt
prosjekt.
Skuibakkens Venner ønsker nye medlem-

mer velkommen enten du vil være aktivt med
eller støtter arbeidet med en beskjeden med-
lemskontingent (for tiden kr. 200). 
For mer info 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 er i perioden 1950–91 arrangert 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 avslut-
ningsrennet i 1996. I mars 1985 brøt Merete
Kristiansen fra Klæbu “drømmegrensen” for
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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Skuibakken 31.desember 2010. 
Foto: Karl Braanaas, Budstikka

Stemningsfull vardebrenning i Skuibakken nytt-
årsaften. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 

Skui Bras spiller fra hoppkanten. 
Foto: Erik Wangen Næss

DVD med Skuirenn 
selges. 
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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 
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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-

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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leder samt minst to av de øvrige styremedlemmer eller
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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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 
forhindret derved at en planlagt gjenvinningsindustri ble lagt på dyrket 
jord.

� NiB har lagt inn bevaringsverdige grøntområder innen Skui Vel i sitt 
bokprosjekt "Snarveier til trivsel - 150 grønne lunger i Bærum". 
Boken er sendt til alle kommunepolitikerne.

� 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 har arbeidet parallelt med vellet mot boligbygging på deler av 
eiendommene til gårdene Kveise og Skui søndre. 

� NiB samarbeider med vellet for ivaretakelse og rehabilitering av natur og 
miljøverdiene i Sandviksvassdraget og Isielven som del av dette. 

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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