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Styret 
Heggedal Vel har hatt et forholdsvis aktivt år i 2011, men hovedvekten av arbeidet har dreid 
seg om prosjektet ”Fremtidens Heggedal” som flere av styremedlemmene er svært delaktige 
i.  
 
Styret har hatt følgende sammensetning etter årsmøtet 31. mars 2011: 
 

Leder  2010 – 2012 Åsmund Sutterud 
Nestleder  2011 – 2013 Stein D. Berge 
Sekretær  2011 – 2012 Leif-Arne Aarheim 
Kasserer  2011 – 2012 Petter Kaas Dahlgren 
Styremedlem  2011 – 2013 Morten Dahle 
Styremedlem  2011 – 2013 Petter Lystad 
Styremedlem  2011 – 2012 ubesatt 
Varamedlem  2011 – 2012 Frank Andersen 
Varamedlem  2011 – 2012 ubesatt 

 
De som gikk ut av styret på årsmøtet i 2011 var: Irene Johansen og Anette M. Gisle. 
 
Medlemmer 
Ved utgangen av 2011 hadde Heggedal Vel ca. 400 medlemmer, fordelt på enkeltmedlemmer 
og kollektive medlemmer / foreninger. Som medlemmer regnes de som har betalt 
kontingent. 
 
Møter 
I 2011 har Heggedal vel avholdt følgende møter: 
8 styremøter 
1 ordinært årsmøte (31. mars) 
 
Heggedal sentrum 
HV’s prosjekt ”Fremtidens Heggedal” har hatt ett aktivt år. I september 2011 ble det også 
arrangert et folkemøte hvor kommunen, utbyggere, jernbanen og veimyndigheter var tilstede 
å informerte. Den nye salen på Gjellum var fylt til randen, og det ble gitt svært god og positiv 
informasjon til Heggedals innbyggere. 
 
Lions kulturdager på Hovedgården 
Vi hadde stand på Kulturdagene, der vi fortalte om Heggedal vel og vervet medlemmer og 
solgte Heggedalsboken. 
 
Velveier 
Velet har to velveier. Det er Sætreveien og Grønliveien. Det er ikke gjort noe spesielt med 
velveiene i 2011, men det er tatt ett initiativ helt på slutten av styreåret for å få prosessen 
med overtakelse på sporet igjen. En velvei innebærer i praksis at velet har ansvar for 
brøyting og strøing. Asker kommune refunderer mesteparten av utgiftene. Kommunen kan 
overta veier når de er oppgradert til å fylle kriteriene som er satt for kommunale veier. 
 
Heggedalsposten 
Heggedal Vel har hatt 2 sider i Heggedalsposten i 2011. Ett medlem av Heggedal Vels styre 
er også med i redaksjonen i Heggedalsposten, men ikke som representant for Heggedal Vel.  
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Nærmiljøsentralen 
HV har hatt ett styremedlem i Heggedal Nærmiljøsentral. Nærmiljøsentralen og Heggedal Vel 
har samarbeidet godt, men det har ikke vært så mange felles saker det har vært arbeidet 
med. HV mottar styreinnkallinger og styrereferater for å holde seg informert om pågående og 
fremtidige oppgaver. 
 
Overdragelse av Gjellum til Asker kommune 
Gjellum Grendehus er nå formeldt overdratt til Asker kommune, men tinglysningspapirene er 
ikke returnert til HV i skrivende stund. 
 
Benker og strøkasser 
Velet eier 3 benker som settes ut hver vår og settes på lager hver høst.  
Velet har også ansvar for en del strøkasser. 
 
Generelt 
Året bærer preg av at velets fokus for det meste har vært på prosjektet Fremtidens 
Heggedal.  
 
Året har vært preget av at styret ikke har så mange timer å sette av til velarbeid utover 
Fremtidens Heggedal, så det setter begrensninger for hvor velet er engasjert og ikke.  
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