Innkalling til årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral
på Innbyggertorget i Heggedal, onsdag 1. mars 2017, klokken 1900-2100

Dagsorden:
1.

Velkommen

2.

Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

3.

Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

4.

Årsberetninger fra styret
Vedlegg 1: Styrets årsberetning for Nærmiljøsentralen 2016
Vedlegg 2: Årsberetning for Heggedalsposten 2016

5.

Regnskap og revisors beretning
Vedlegg 3: Revidert regnskap for 2016
Vedlegg 4: Revisors beretning for 2016
Vedlegg 5: Balanse 2016
Vedlegg 6: Revidert regnskap for Heggedalsposten 2016

6.

Aktivitetsplan og budsjett for 2017
Vedlegg 7: Aktivitetsplan 2017
Vedlegg 8: Budsjett 2017

7.

Innkomne forslag

8.

Valg (av styre, revisor og valgkomité)

9.

Spørsmål/informasjon og enkel bevertning

10. Ca. klokken 20: Orientering om
kommunesammenslåing, herunder forholdet til
Innbyggertorg, «frivilligheten» og nærdemokrati. Ved
Kommunaldirektør Ragnar Sand Fuglum

Styrets forslag til årsmøtet versjon 2.0 2017

Årsberetning for Heggedal Nærmiljøsentral
01.01.2016 - 31.12.2016
Heggedal Nærmiljøsentral i sitt 7. ordinære driftsår med Per Sletaune som daglig leder.
Vår medarbeider, kollega og lærekandidat Anders Rytter døde 23. februar 2016, Heggedal
Nærmiljøsentral mistet en trygg og god medarbeider. Vi vil ta vare på gode minner fra Anders sin tid i
Heggedal Nærmiljøsentral.
Heggedal Nærmiljøsentralen har hatt følgende styre i perioden:
Styreleder: Sverre Aae
Heggedal og omegn Historielag: Dag Henning Sæther
Lions Heggedal: Jan Erik Ruud
Heggedal menighet: Ragnhild Øvland
Seniormiljøet: Marit Fugleberg Flåto
Heggedal og Blakstad skolekorps: Erik de Mora/Jorunn Halle
Asker/Heggedal bibliotek : Live Gulsrud
Heggedal idrettslag: Ruben Vineshaugen(ikke møtt)/Torgeir Kroken (møtt)
Engasjert ungdom/Heggedøl: Tobias Handeland
Hovedgården ungdomskole FAU: Maaz Mughal (frem til skoleslutt sommer 16)
Hovedgården ungdomskole FAU: Sofie Duvold (frem til skoleslutt sommer 16)
Hovedgården ungdomskole : Mona Pünther
Styret har hatt 7 styremøter i 2016.
Styret og daglig leder har blant annet jobbet med følgende saker:
Planlegging av torg og park i sentrum
Organisering av Norges Frivillighetssentraler
Planlegging av "innbyggertorget"
St. Hansarrangement i Kloppedalen
Drift av og samarbeidet med Kulturfabrikken
Drift av og samarbeid med øvrige om Heggedal
Innbyggertorg
Askers Frivillighetsutvalg
Trans`matorn Sykkelpark
Trefelling ved Kistfossdammen
Redaksjonen I Heggedalsposten
Nettverksmøter frivillighetssentralene
Borgen Nærmiljøsentral (neststyreleder)

Utvidet rundbane for terrengsykkel
Kraftverket/turbinområdet Kistefossdammen
Asker Kulturfestival
Utbyggingen av Heggedal skole
Utbygging i Heggedal sentrum
Post i Innbyggertorget i Heggedal
”Mandag kveld i Heggedal” – arrangementer
Damvokterboligen
Datakurs/bruk av sosiale medier for seniorer
Frivillhetskonferansen Asker, 3 desember
Fabrikkens venner, utstillinger mm

Styrets forslag til årsmøtet versjon 2.0 2017

Litt om noen av prosjektene som det er arbeidet med i 2016:
Norges Frivilligsentraler er fra 2016 vår paraplyorganisasjon, de to store organisasjonene som tidligere
omfattet alle landets frivillighetssentraler slo seg i sammen til en sterkere organisasjon.
Kulturdepartementet overlot i 2016 rammefinansieringen av landets frivillighetssentraler til landets
kommuner med øremerkede midler. Frivillighetssentralene i Asker har i fellesskap forhandlet frem nye
samarbeidsavtaler med Asker kommune med de ulikheter som ligger til de forskjellige sentraler. På
nyåret 2017 signert Heggedal Nærmiljøsentral ny samarbeidsavtale med Asker Kommune, med en
avtaleperiode på fire år.
Dugnader og frivillighet:
Nærmiljøsentralens ulike prosjekter og engasjementer betyr et stort antall dugnadstimer og følges opp
av mye dugnadsinnsats i vårt virkeområde, det er i stor utstrekning de samme ”ildsjeler” som deltar i
gjennomføring av de fleste dugnader i vårt nærmiljø. Det er alltid noen som deltar ekstraordinært i disse
dugnadene, styret vil gjerne fremheve noen personer i 2016 som har gjort særlig dugnadsinnsats til
beste for Heggedals nærmiljø:
Eivind Andselm Walgren har også i år gjort en stor innsats for avdekking og bevaring av det gamle
kraftverket/turbinen ved Damvokterboligen.
Dag Henning Sæther stiller fortsatt opp med sitt ja og sin brede kompetanse/kreativitet på de aller
fleste dugnader og arrangementer.
Terje Martinsen stiller også i år med sin traktor og motorsag der det trengs. Hans evne til å formidle sin
lokalhistoriske kunnskap som har stor betydning for gamle og nye Heggedøler samt oppvoksende
generasjoner i Heggedal og Asker.
Per Sletaune fortsetter sitt store engasjement med dugnadsfokus, koordinering av dugnader og som
dugnadsdeltager. Dette for å fullføre de oppgaver som følges av Nærmiljøsentralens engasjement på
mange områder.
Sverre Aae har betydd mye både inne i og utenfor Damvokterboligen. Uten hans utrettelige innsats ville
vi ha ligget langt bak våre egne ambisiøse planer for området.
Asker Kommune er viktig premissleverandør for vår frivillighet, kommunens ulike virksomheter er
bidragsytere på flere av våre prosjekter på en imøtekommende hyggelig måte.
Det er for fremtiden fortsatt viktig at fokus på dugnader og frivillighet blir fremsnakket og satt pris på, og
at det legges til rette for sosiale og gode rammer for frivillighetsarbeidet. Alle vi som sitter i styret i
Nærmiljøsentralen utgjør gode eksempler på ildsjeler og rollemodeller utad i frivillighetsarbeidet og i
lokaldemokratiet, vi viser at det det er mulig ”å få ting til” hvis vi vil, og at det nytter å ta opp saker som
har betydning for lokalmiljøet der mennesker bor og oppholder seg.
Et åpent spørsmål er hvordan sikre fortsatt rekruttering av frivillige til lag og organisasjoner?

Styrets forslag til årsmøtet versjon 2.0 2017

Heggedal Innbyggertorg
Heggedal Innbyggertorg har fått sin første daglige leder, Bente Flygind har fått i oppgave å drive
Innbyggertorget i Heggedal, samt i bidra til oppstart og utvikling av nye innbyggertorg i Asker Kommune.
Heggedal Nærmiljøsentral ønsker Bente velkommen og vi ser frem til å samarbeide i årene fremover
mot nybygget B3 i sentrumsbygget. (Og i 2017 endres organiseringen ytterligere)
Posten
Før ny daglig leder ankom Heggedal ble Innbyggertorget mål for nye utfordringer, KIWI og Posten Norge
gikk fra hverandre og nytt postkontor måtte på plass. Nærmiljøsentralen engasjerte seg og fikk etter
hvert lagd en skisse til løsning for post i Innbyggertorg, takk til vår daglige leder. Etter en noe ”humpete”
start med nytt postkontor har ting falt på plass og innbyggerne i Heggedal har fått opprettholdt et godt
tilbud med post i innbyggertorg med trygge gode postseniorer bak skranken.
Torg og park i Heggedal sentrum
Lokale representanter i arbeidsgruppa for "Torg og park" har vært: Per Sletaune og Sverre Aae.
Det har vært gjennomført flere prosjektmøter dette året som har hatt fokus på brukersnitt for publikum,
bruksområder/brukersnitt for kulturaktiviteter, universell utforming, estetikk og kunstnerisk utforming.
De planlagte arbeider med utfylling av planområdet ble stoppet da det angivelig skal befinne seg
dyr/planter som er som er på listene for truende arter i artsmangfoldet. Fylkesmannens miljøavdeling
foretar videre undersøkelser i planområdet, saken er i skrivende stund ikke avklart.
Trans´matorn sykkelpark – et møtested
Suksessen er et faktum, en sykkelpark som blir benytte av svært mange unge syklister og som besøkes,
og omtales lang utenfor Asker og Akershus sine grenser.
”Trans´matorn kulturfestival” (26. mai) ble en kjempesuksess, med 4-500 ungdomsskoleelever på
besøk. Elevene kom selv syklende fra sine skoler til Heggedal, et flott skue med så mange ungdommer
på syklene sine. Med god musikk, mat og ikke minst høydepunktet med ”sykkelakrobater” med
halsbrekkende øvelser viste sine ”stunts”.
Representanter fra kulturdepartementet, fylkeskommunen og kommunen (7. juni) var på besøk med
omvisning/demonstrasjon.
Høsten 2016 ble også siste tilvekst i sykkelparken åpnet med den nye pumptrack banen.
Damvokterboligen
Rehabiliteringen har i 2016 begynt med innvendige arbeider. Bygningen har etter det vi erfarer blitt
bygget på i minst to omganger, og vi finner vannledninger men pt ikke kilden til permanent vann inn til
bygningen. Stuegulvet i den eldste delen er revet grunnet omfattende råteskader, og bygget opp igjen.
Historielaget og Nærmiljøsentralen har et godt samarbeid med Asker Kommune også i dette prosjektet.

Styrets forslag til årsmøtet versjon 2.0 2017

Kraftverk/turbin
Heggedal og omegn Historielag og Heggedal Nærmiljøsentral kjøpte i 2016 kraftverket og turbinen ved
kistefossdemningen av Asker kommune. Mye arbeid er utørt for å avdekke og få frem i dagen de gamle
turbinene igjen, dette som en del av Heggedals industrihistorie fra ca 1920 årene.
DNB Sparebankstiftelsen gav oss årets julegave med en tildeling på 500 tusen Nkr til videre planer for å
sikre og ta vare på kulturminnene i området rundt Damvokterbolig og kraftverk.
DIAS venner
Nærmiljøsentralen inngikk tidlig i perioden et samarbeid med Dikemark Asylmottaks venner om å
engasjere asylsøkere i frivillig arbeid etter egne regler for dette. Dereje har jobbet i sykkelparken, på
HUS og har for tiden vinterarbeid inne på Innbyggertorget.
Nærmiljøsentralens samarbeid med HUS (Hovedgården Ungdomsskole)
Samarbeidet med HUS har i alle år vært godt og gjensidig utviklende. I perioden ble samarbeidet utvidet
med en utplasseringselev, Sajad. Sajad sitter i rullestol og har behov for tilrettelegging og assistanse,
men er allerede en god medarbeider med stor produksjon på viktige områder for Nærmiljøsentralen.
Sentralen har også inngått en avtale med to ”IT eksperter” som inngår i hjelpeteamet for PC-brukere i
Heggedal.
Engasjement i utbyggingen av Heggedal
Nærmiljøsentralen er og har vært betydelig engasjert i planlegging av og påstartet utbygging i Heggedal.
Gjennom dialog med kommunen og utbyggere samt flere arrangerte ”folkemøter” har vi bidratt til
engasjement, informasjon og dialog.
Søknader om tilskudd
Nærmiljøsentralens daglige leder har vært aktiv i mange prosesser med hensikt å medfinansiere
prosjekter av ulikt omfang og varierende karakter. Nærmiljøsentralen har også i denne perioden lykkes
med flere av disse initiativene.

Utkast til

Årsberetning for Heggedalsposten 2016.

Redaksjonen for Heggedalsposten har i 2016 bestått av:
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral, redaksjonsansvarlig (post@iheggedal.no)
Ole-Herman Bjor, Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Irene Johansen, økonomi (ire-j2@online.no)
Terje Martinsen, historiker (te-m4@online.no)
Laila Samuelsen (lssamuel@online.no)
Dag Henning Sæther (d-hen-sa@online.no)
Stein D. Berge, budsjef (stein.berge@c2i.net)
Anders Lie Hagen (anderslhag@hotmail.com)
Elisabeth Schjølberg (elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no)
Marit Røgeberg, annonseansvarlig (marit.rogeberg@gmail.com)
Redaksjonen har hatt 3 møter i forbindelse med hvert nummer.
Distribusjon
Distribusjonen gjøres i utgangspunktet av frivillige bud, men vi har de siste årene fått stadig større
problemer med å rekruttere nye frivillige, og bladet mangler nå bud til 8 ruter. Det har vært størst
problemer med å få bud til Bjerkås-området, og det diskuteres å kutte noen ruter i dette området.
Anders deler ut ca. 1000 blader på de aktuelle rutene, mot en godtgjørelse.
Det ble avholdt en meget vellykket budfest på Heggedal hovedgård tirsdag 9/2.

Økonomi
Bladet har kommet ut med 6 nummer, med henholdsvis 36, 36, 36, 40, 36 og 36 sider. Det gir en liten
nedgang i samlet sidetall fra 236 i 2015 til 220 i 2016.
Opplaget har vært 6200, og bladet trykkes av UnitedPress i Latvia. Avtalen med trykkeriet har fungert
bra. Bladet blir levert til inngangen på baksiden av Heggedal senter, og kjøres ut til budene.
Regnskapet for 2016 viser en omsetning på ca.kr. 253.000, med et overskudd på ca. kr. 27.000. Det
reelle overskuddet er ca. 67.000, da det ligger inne betaling for trykking av 8 nummer.
Av inntektene er ca. 23% betaling for faste sider fra organisasjonene, og 76% annonser. Vi betaler
ikke mva for trykking. Bladet har god tilgang på annonser.

Praktikanter fra Bleiker videregående skole.
Det er gjort avtale med Bleiker videregående at studentene Tina Axhami og Johanne Sollie skal ha
«praksis i arbeidslivet» i Heggedalsposten våren 2017.
De skal lære bruk av InDesign, lage intervjuer med hverandre, gjøre en markedsundersøkelse blant
Heggedalspostens lesere, og lage annet, valgfritt stoff. Anders, Per og Stein er veiledere.

Innholdet
8 foreninger har faste, eller nesten faste sider: Heggedal Nærmiljøsentral, Heggedal og Blakstad
skolekorps, Heggedal hovedgårds venner og stiftelsen, Heggedal Idrettslag, Heggedal Menighet, Lions
Club Heggedal, Heggedal og omegn Historielag og "Bærekraftig liv i Heggedal".
Andre faste sider/emner:
- En historisk artikkel.
- "Tursider", med beskrivelse av et turforslag langs en sommer- eller vinterløype.
- Ungdomssider, der noe av stoffet har vært fra Kaliber ungdomsklubb.
- Bilder (og etter hvert tekster) fra Heggedalspostens Facebookside.
- Smånytt og "Min vei til Heggedal".
Bladet har også hatt stoff om kommunesammenslåingen, ny E18, utbyggingen i Heggedal sentrum, ny
vei til øvre Hallenskog, ny g/s-vei langs Røykenveien og Asker kulturfestival.

Innholdet i numrene i
Heggedalspostens årgang 2016

HP 1/2016 19. - 24. januar
Kværnabygningen i Heggedal sentrum 3
Heggedal Idrettslag 6
Fra Heggedalspostens Facebook-side 9
Heggedal Menighet 10
Plan for ny E18 ute på høring 12
Lions Club Heggedal 14
Heggedal og omegn Historielag 16
Line Renslebråten - forfatter med utstilling 17
Rundt “Gjellumhagan” på småveier 18
Heggedal Helselags program våren 2016 21
Heggedal og Blakstad skolekorps 60 år 22
Heggedal Innbyggertorg program våren 2016 24
Nå skal det bygges i sentrum! 28
Heggedal Hovedgårds venner og Stiftelsen 29
Ung-sider 30
Smånytt 34
Min vei til Heggedal 34
Heggedal Pensjonistforening våren 2016 34
HP 2-2016 8. - 13. mars
Skomakere i Heggedal 3
Heggedal Hovedgårds venner og Stiftelsen 7
Ung-sider 8
Fra Heggedalspostens Facebook-side 10
Heggedal Idrettslag 12
Lions Club Heggedal 15
Litt mer om E18... 16
Rundt Rødsåsens topp 18
Kiropraktor i Heggedal 21
Heggedal Menighet 22
Heggedal og omegn Historielag 25
Heggedal og Blakstad skolekorps 60 år 28
Heggedal Innbyggertorg 30
CD-utgivelse i Heggedal 30
Kommunesammenslåing? 31
Høy fart forbi skolen 32
17.mai-programmet 33
Smånytt 34
Min vei til Heggedal 34
HP 3-2016 18. - 22. mai
Bodd i Kloppedalen siden husene ble bygd 3
Fra Heggedalspostens Facebook-side 6
Ungdomsredaksjonen 8
Asker Kulturfestival - programmet i Heggedal 10
Heggedal Idrettslag 14
Heggedal kast-arena 17
Heggedal Menighet 18
Tursider: Gammelt vaifar fra Gui til Vollen 20
Miljøprosjektet 24
Olabil-bygging på Innbyggertorget 25
“Oasis of Hope” 26
Lions Club Heggedal 28
Heggedal og omegn Historielag 31
Veiprosjektene 32
Heggedal og Blakstad skolekorps 34
Heggedal Innbyggertorg 35
StaHans-feiring i Kloppedalen 36
Smånytt / Min vei til Heggedal 34

HP 4-2016 23. - 28. august
Olsen i Guibekken 3
Nye Heggedal skole 6
Heggedal Nærmiljøsentral 7
Heggedal Innbyggertorg - program høsten 2016 9
Ny vei til øvre Hallenskog 12
Et spennende år i Gardemusikken 14
Fra Heggedalspostens facebook-sider 17
Lys og varme 18
Tursider: Fra Høvikvolden via Båtstø til Åros 20
Heggedal Idrettslag 25
Heggedal Menighet 28
Heggedal Helselags program høsten 2016 31
Miljøprosjektet 32
Lions Club Heggedal 34
Heggedal og omegn Historielag 36
Heggedal og Blakstad skolekorps 37
Smånytt / Min vei til Heggedal 38
HP 5-2016 11. - 16. oktober
Menighetslivet i gamle dager 3
Heggedal og Blakstad skolekorps 6
Trimtips fra en veteran 8
Heggedal Nærmiljøsentral 10
Heggedal Innbyggertorg 13
Ungdomsredaksjonen 14
Tur: Huldrestien i Kjekstadmarka 18
Heggedal Idrettslag 22
Heggedal Hovedgårds venner 25
Heggedal Menighet 28
Fra Heggedalspostens facebook-sider 30
Lions Club Heggedal 32
Heggedal og omegn Historielag 33
Smånytt / Min vei til Heggedal 34
HP 6-2016 29. november - 4. desember
Heggedal Dagligvare - “Blåkiosken” 3
Ny g/s-vei langs Røykenveien 6
Fra Heggedalspostens facebook-sider 10
Heggedal og omegn Historielag 12
Presentasjon av Heggedalspostens bud 14
Oasis of Hope 15
Heggedal og Blakstad skolekorps 16
Heggedal Innbyggertorg 18
Intervju med Bente Flygind 20
Heggedal Hovedgårds venner og stiftelsen 22
Kistefossen barnehage 23
Heggedal Idrettslag 24
Heggedal Menighet 28
Lions Club Heggedal 30
Innflyttingsklar barneskole 32
Smånytt 33

Regnskap 2016 Heggedal Nærmiljøsentral
B-2016

R-2016

Driftsinntekter

Noter

Statstilskudd
Tilskudd fra Asker Kommune
Arrangement
Kalender
Renter/gebyr
Prosjektmidler
VTA tilskudd
Annet
Sum driftsinntekter
Inngående beholdning (i balanse)
Driftskostnader
Lønn, forsikring og sosiale utgifter
VTA stilling
Husleie, inkl strøm og renhold (aktivitet)
Installasjon bredbånd og trådløst
Drift av bredbånd og trådløst
Innkjøp datautstyr og programvare
Innkjøp kontorutsyr og innredning
Drift www.iheggedal.no
Kontordrift
Kurs og opplæring
Prosjekter
Arrangement
Kalender
Markedsmateriell
Annet/Gaver
Brukerrådet
Omkostninger
Sum driftskostnader
Driftsresultat

310 000

310 000

400 000

400 000

0

0

0

0

800

0 1)

100 000

0 2)

60 000

48 633 3)

0

0

870 800

758 633
413 940

620 000
68 460
20 000

655 214 4)
0
-1 400 5)

0

0

13 000

10 470

15 000

4 141 6)

0

0

12 000

9 061

15 000

20 582

5 000

-960 7)

60 000

42 664

40 000

43 865

0

0

5 000

3 236
500
997 8)

2 000

3 424

875 460

791 793

-4 660

-33 161

Finansinntekter og kostnader
Renteinntekter bank

0

Finanskostnader

0

Netto finansposter

0

Årsresultat

-4 660

Utgående beholdning (u balanse)

-33 161
380 779

Noter
1) Samlet med omkostninger
2) På grunn av ARs bortgang ble dette helt annerledes
3) Også redusert som følge av Ars bortgang
4) Lønn PS/AR og endret pensjon
5) Sporadisk "fremleie" av lokaler, NMS betaler ikke husleie, men arrangementer
6) Innkjøp av ny printer utsatt
7) Nettobeløp, kurs minus PC-kurs
8) Brukerrådets midler forvaltes av NMS, skal endres i 2017, her er også en inngående beholdning på 11.732,87 fra 2015
Utarbeidet av: Per Sletaune

Revidert av: Astrid G. Ruud

Til årsmøtet i
Heggedal Nærmiljøsentral
Revisjonsberetning for 2016
Jeg har revidert regnskapet for Heggedal Nærmiljøsentral for regnskapsåret 2016, som
viser et underskudd på kr. 33.161.Fremlagte bilag, posteringer og bankutskrifter stemmer overens. Regnskapet er ryddig
ført og gir en enkel og god oversikt over sentralens økonomi.
I fremtiden er det klokt å sette opp halvtårs regnskap. Eksempelvis, fra 01.01.2017 til
sankthans 23.06.2017 hvor vi tar ferie etter sankthans feiringen.
Jeg minner om at det må åpnes en egen konto for brukerrådets midler. Det er viktig å
skille regnskapene, det blir også da enklere å føre regnskapet for brukerrådet.
Fortsett med gode kassedagbok føringer, og bruk fortsatt god og beskrivende tekst for
hvert bilag så det er enkelt å forstå hvorfor man fører det til den kontoen man fører.
Bilag føres kontinuerlig og løpende på deres respektive konti, samtidig som de
fysiske bilagene arkiveres i nummerert, sortert og kronologisk rekkefølge. Regnskapet
representerer god oversikt over virksomheten, og alle bilag, både elektroniske og
fysiske innskudd/uttak er skrevet ut i god orden for den komplette dokumentasjon.

Heggedal, 1. februar 2017

Astrid Ruud
(sign)
Revisor for Heggedal Nærmiljøsentral for regnskapsåret 2016

Beholdningsoppstilling 2016 - "balanse", Heggedal Nærmiljøsentral
u2015

u2016

Driftskonto

413 940

380 779 1)

Anlegg/Transmatorn

653455

62618 2)

Brukerrådet

11733

10736 3)

Heggedal Vel

71729

55747 4)

Fabrikken

42971

10426 5)

100066

136088 6)

Heggedalsposten

Note

Noter
1) Inngående minus årets reviderte resultat
2) Inngående minus oppgjør AK, eget regnskap, kun til orientering her
3) Inngående minus årets resultat, eget regnskap, kun til orientering her
4) Inngående minus benker og brøyting, eget regnskap, kun til orientering her
5) Eget regnskap, kun til orientering her
6) Eget regnskap, kun til orientering her
u=utgående beholdning
Det er kun driftskonto som regnskapsrapporteres her.
Nærmiljøsentralen har verken eiendeler eller gjeld.

Styrets forslag til årsmøtet 2017 til:

Rullerende årsplan (2017-utgave) for Nærmiljøsentralen – fram til flytting inn i
nye lokaler
Styret anbefaler at Nærmiljøsentralens arbeidsform og profil videreføres uten større endringer. De
neste årene (frem til 2021/2022) vil være preget av etableringen av Innbyggertorget i nært
samarbeid med Asker Kommune og etter hvert det nye sentrum og andre prosjekter knyttet til
Heggedal som satsingsområde. For perioden fram til flytting, foreslår styret følgende overordnede
plan:

Planleggingsprosessen for sentrum:
• Nærmiljøsentralen skal fortsatt ha en sentral rolle i å organisere og ivareta de lokale
interessene i den nye enheten/lokalene og uteområdene (”torg&park” i sentrum.
• Et tilsvarende engasjement skal sikres også i forhold til andre sider av utbyggingsprosjektet.
• Lokal innflytelse skal sikres ved bruk av referansegrupper, lokale konferanser, åpne møter,
møter med ”lokale politikere” og andre tiltak som sikrer tilfredsstillende og bred forankring.
Nærmiljøsentralens profil:
• Innenfor den nye enheten skal Nærmiljøsentralen virke slik at den fortsatt kan utvikle og
fremme fellesprosjekter med god forankring i nærmiljøet. Nærmiljøsentralen vil sannsynligvis
inngå i et arbeidsfellesskap, men skal fortsette som selvstendig organisasjon og i samsvar
med de nye retningslinjene for ”frivilligsentraler” i forhold til offentlige tilskudd.
• Nærmiljøsentralen skal også ivareta interessene til øvrige deler av "Asker syd".
• Nærmiljøsentralen skal gjøre nye forsøk på å aktivisere/revitalisere velforeningene.
Prosjekter og aktiviteter som følges spesielt opp fra Nærmiljøsentralen:
• Damvokterboligen og kraftverket
• Trans´matorn
• Innbyggertorg – i dag
• B3 - Innbyggertorget
Arbeidsform og oppgaver fram til flytting:
• Nærmiljøsentralen skal videreføre oppgaven med å prøve å rekruttere ansvarlige for
aktiviteter av typen "en-til-en- tjenester".
• Nærmiljøsentralen skal søke (fortsatt) å ha et styre med sterk representasjon fra
organisasjonene og representasjon fra yngre heggedøler.
• Nærmiljøsentralen skal søke å utvikle og iverksette et fornuftig økonomisk samarbeid med
Asker kommune/Innbyggertorget, spesielt med hensyn til arrangementer og prosjekter
• Utveksling av informasjon mellom organisasjonene og mellom organisasjonene og
Nærmiljøsentralen skal bedres ytterligere.
• Nærmiljøsentralen skal lage et ”årshjul” hvor alle planlagte og avklarte aktiviteter og
oppgaver er lagt inn.

Blad og nettsider
• Heggedalspostens forhold til det nye sentrum (og en eventuell senteravis) skal vurderes.
• Sentralen skal vurdere hvilken rolle www.iheggedal.no skal ha i planperioden og deretter.
• Sentralen skal (fortsatt) prøve å rekruttere en frivillig web/IT-ansvarlig.

Budsjett 2017 Heggedal Nærmiljøsentral
R-2016

B-2017

Driftsinntekter

Noter

Statstilskudd
Tilskudd fra Asker Kommune
Arrangement
Kalender
Renter/gebyr
Prosjektmidler
VTA tilskudd
Annet

310 000

357 000 1)

400 000

400 000 2)

0

0

0

0

0
0
48 633

0
50 000 3)
0

0

0

Sum driftsinntekter
Inngående beholdning (balanse)
Driftskostnader
Lønn, forsikring og sosiale utgifter
VTA stilling
Husleie, inkl strøm og renhold (aktivitet)
Installasjon bredbånd og trådløst
Drift av bredbånd og trådløst
Innkjøp datautstyr og programvare
Innkjøp kontorutsyr og innredning
Drift www.iheggedal.no
Kontordrift
Kurs og opplæring
Prosjekter
Arrangement
Kalender
Markedsmateriell
Annet/Gaver
Brukerrådet
Omkostninger
Sum driftskostnader

758 633
413 940

807 000

3 424

3 000

791 793

815 000

Driftsresultat

-33 161

-8 000

655 214
0
-1 400

660 000 4)
0
0 5)

0

0

10 470

13 000

4 141

14 000 6)

0

0

9 061

10 000

20 582

15 000

-960

5 000

42 664

50 000

43 865

40 000 7)

0

0

3 236

5 000

500

0

997

Finansinntekter og kostnader
Renteinntekter bank

8)

0

Finanskostnader

0

Netto finansposter

0

Årsresultat

-33 161

Utgående beholdning (balanse)

380 779

Noter
1) Overføres fra Asker Kommune fra 2017
2) Iht HP 2017-2020
3) Inn her - og 100% ut..
4) Ingen endring fra 2016
5) Budsjetterer ikke med husleie, men arrangement
6) Innkjøp printer
7) Innbyggertorgets arrangement OBS felles budsjett
8) Brukerrådets midler forvaltes av NMS, skal flyttes til egen konto

-8 000

