Innkalling til årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral
på Innbyggertorget i Heggedal, onsdag 28. februar 2018, klokken 1900-2100
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Styrets forslag til årsmøtet versjon 1.1 2018

Årsberetning for Heggedal Nærmiljøsentral
01.01.2017 - 31.12.2017
Heggedal Nærmiljøsentral i sitt 8. ordinære driftsår med Per Sletaune som daglig leder.
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 Tjelle
Heggedal og Blakstad skolekorps: Jorunn Halle
Innbyggertorget Heggedal: Bente Flygind
Heggedal idrettslag: Torgeir Kroken
Engasjert ungdom/Heggedøl: Tobias Handeland
Hovedgården ungdomskole elevråd: Aisha Ahmed (delvis møtt)
Hovedgården ungdomskole : Hanne Hellevik (administrasjonen)
Styret har hatt 6 styremøter i 2017.
Styret og daglig leder har blant annet jobbet med følgende saker:
Planlegging av torg og park i sentrum
Planlegging av "innbyggertorg" B3
St. Hansarrangement i Kloppedalen
Drift/samarbeid med øvrige om Heggedal
Innbyggertorg
Askers Frivillighetsutvalg
Trans`matorn Sykkelpark
Trefelling ved Kistfossdammen
Lokaldemokratiske møteplasser (nye Asker)
Redaksjonen i Heggedalsposten
Nettverksmøter frivillighetssentralene
Borgen Nærmiljøsentral

Trafikksikkerhetsutvalg i Heggedal
Opera på toget (tradisjon)
Utvidet rundbane for terrengsykkel
Kraftverket/turbinområdet
Asker Kulturfestival
Utbygging i Heggedal sentrum
”Mandag kveld i Heggedal” – arrangementer
Damvokterboligen
Datakurs/bruk av sosiale medier for seniorer
Frivillhetskonferansen Asker
Fabrikkens venner, utstillinger mm
Kurs i regi av frivillighetsnettverket i Asker
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Litt om noen av prosjektene som det er arbeidet med i 2017:
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 2017 som har gjort særlig dugnadsinnsats til
beste for Heggedals nærmiljø:
Eivind Andselm Walgren har også i år gjort en stor innsats for bevaring av det gamle kraftverket.
Dag Henning Sæther stiller fortsatt opp med sitt ja og sin brede kompetanse/kreativitet på de aller
fleste dugnader, arrangementer og planer for rehabilitering/nytt bygg over kraftverket.
Terje Martinsen Hans evne til å formidle sin lokalhistoriske kunnskap som har stor betydning for gamle
og nye Heggedøler samt oppvoksende generasjoner i Heggedal og Asker. Terje deltar også aktivt for
planene med rehabiliteringen/nytt bygg over kraftverket.
Sverre Aae har også i 2017 fortsatt sitt store engasjement for Nærmiljøsentralen og for nærmiljøet.
Særlig har han han bidratt for trans´matorn, kraftverket og området rundt Damvokterboligen.
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 som bl.a. tegninger og planer/søknad for nytt bygg over kraftverket.
Asker Kommune er viktig premissleverandør for vår frivillighet, kommunens ulike
virksomheter/avdelinger er gode bidragsytere og støttespillere på flere av våre prosjekter.
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 tilbakevendende spørsmål er hvordan vi skal sikre fortsatt rekruttering av frivillige til lag og
organisasjoner!
Eiendom
Nærmiljøsentralen forvalter på vegne av nærmiljøet flere eiendommer i Heggedal:
Sykkelparken trans´matorn leies av Asker Kommune på en langtids kontrakt. Nærmiljøsentralen betaler
ikke for dette leieobjektet.
Damvokterboligen leies av Asker Kommune som ”lager” på en langtidskontrakt - og Nærmiljøsentralen
betaler 500.- per år for dette leieobjektet.
KIstefoss Kraftver eies av Heggedal Nærmiøjøsentral.
Heggedal Innbyggertorg
Piloten Heggedal Innbyggertorg er i fortsatt utvikling og nye muligheter og læring avdekkes ukentlig. En
opprettholdt utfordring er fravær av kommunale midler til aktivitet og arrangement. Nye ansettelser og
øket innsats på flere områder har imidlertid gitt Innbyggertorget et løft, både med hensyn til
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åpningstider og ikke minst aktivitetstilbud. Attraktiviteten for den ”yngre garde” er fortsatt bare
begrenset tilstede, men kommende sesong vil muligens kunne bøte på dette også. Post på
Innbyggertorg ble startet i 2016 og virksomheten ”ble overført” til kommunen i 2017, hvor Posten Norge
dekker kostnader - og postfunksjonærene har deltidsansettelse i kommunen.
Trans´matorn sykkelpark – et møtested
Sykkelparken blir benytte av svært mange besøkende, sykkelparken omtales lang utenfor Asker og
Akershus sine grenser. Nye tilbud med bl.a. pumptrack og utvidet rundbane for terrengsykling utgjør økt
kvalitet og økt brukersnitt i sykkelparken i sin helhet. HNMS samarbeider godt med Asker kommune og
Asker cykleklubb med videre utvikling av sykkelparken.
Damvokterboligen
Boligen har 2017 fått for lite oppmerksomhet, dessverre. Det er fortsatt et stort behov for utbedring av
pipe(er), og ikke minst innvendige arbeider med maling etc.
Kraftverk/turbin
Mye arbeid er utført for å avdekke og få frem i dagen de gamle turbinene, turbiner og installasjoner i
kraftverket blir behørig børstet rusten av og rustbehandlet. Det er utført omfattende dreneringsarbeider
rundt kraftverket samt noe terrengjusteringer i området rundt kraftverket.
Pengegaven fra DNB Sparebankstiftelsen fra 2016 kommer godt til nytte i dette arbeidet, som er en del
av bevaringen de rester som er igjen av det gamle kraftverket.
Det er i 2017 lagt ned stor innsats i forarbeider, og søknad til kulturminnefondet. Det søkes økonomiske
midler for å få reist en byggkonstruksjon over kraftverket. Arkitekt, daglig leder og lokale ingeniører har
tegnet og laget forskjellige utkast til materialvalg for et nytt kraftverkbygg. (Takk til Øystein Graffer, Dag
Henning Sæther og Per Sletaune for godt utført arbeid). Heggedal og omegn historielag og HNMS har et
sterkt fokus for bevaring av lokale industriminner. Svar på søknad til kulturminnefondet kommer ca
mars 2018, vi venter i spenning.
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 fra asylmottaket 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.
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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. I 2017 har det også vært jobbet mye med tilskudd og muligheter for
Borgen, noe som også har gitt betydelige og positive bidrag til nærmiljøet.
Trafikksikkerhet i Heggedal
I sak om trafikkforholdene i Heggedal sentrum, og de negative konsekvenser trafikken oppleves på bl.a. i
Heggeodden boligsameie, tok HNMS initiativ til å koordinere trafikksikkerhetsarbeidet i hele Heggedal.
Trafikkutvalget ved Heggedal Skole og det nye trafikksikkerhetsutvalget har vært aktive med bl.a. flere
oppslag i budstikka om de negative konsekvenser med stor økt trafikkmengde på Røykenveien.
Sikkerheten for skolebarna langs Røykenveien beskrives som uholdbar på flere krysningspunkter fra Gui
til fylkesgrensa mot Buskerud. Trafikksikkerhetsutvalget arbeider målrettet mot politisk hold i
kommune, fylke og storting, samt statens vegvesen, for å rette fokus på risiko og strakstiltak for å
redusere risiko for ulykker på Røykenveiens mange krysningspunkter.
Viktig er det at trafikksikkerheten blir godt ivaretatt i anleggsområdene i Heggedal sentrum, daglig leder
tok i 2017 initiativ til faste møter med anleggslederne i de ulike prosjektene og FAU for samhandlet og
økt fokus på trafikksikkerhet for de myke trafikanter/skolebarna. De faste møtene med anleggsaktørene
og FAU fortsetter i årene fremover.
Året 2017
Styret takker administrasjonen ved daglig leder for godt samarbeid og god innsats i 2017. Nok et godt og
produktivt år er lagt til historien.

Utkast til

Årsberetning for Heggedalsposten 2017.

Redaksjonen for Heggedalsposten har i 2017 bestått av:
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral, redaksjonsansvarlig (post@iheggedal.no)
Ole-Herman Bjor, DnK Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Irene Johansen, økonomi (til mars) (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 (sdb@crust.no)
Anders Lie Hagen (anderslhag@hotmail.com)
Elisabeth Schjølberg (elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no)
Marit Røgeberg, annonseansvarlig (marit.rogeberg@gmail.com)
Irene Johansen døde i mars 2017, etter en tids sykdom. Vi takker Irene for 10 års innsats for bladet.
Per Sletaune har tatt hånd om økonomien etter Irene.
Anders Lie Hagen begynte militærtjeneste i "Garden" i august. Han fortsatte i redaksjonen, da han
etter en tid fikk permisjon i helgene.
Redaksjonen har hatt 3 møter i forbindelse med hvert nummer.
Distribusjon
Distribusjonen av Heggedalsposten gjøres av frivillige bud. De siste årene har det vært problemer med
å rekruttere nye frivillige i Bjerkås-området. To av rutene på Bjerkås ble derfor kuttet ut våren 2017.
Ved inngangen av 2017 hadde Heggedalsposten 32 bud. Vet utgangen av året har bladet 35 bud, og
har kun én rute som ikke er bemannet. Anders har fungert som vikarbud og distribuerer ruter der vi
mangler bud, mot en godtgjørelse. Foreldrene til Anders, Wenche Lie og Odd Hagen, er medhjelpere.

Økonomi
Bladet har kommet ut med 6 nummer, med henholdsvis 40, 36, 40, 36, 40 og 36 sider. Samlet sidetall
er 228, mot 236 i 2015 og 220 i 2016.
Opplaget er redusert fra 6200 til 5800, og bladet trykkes av UnitedPress i Latvia. Avtalen med
trykkeriet har fungert bra. Bladet blir levert på Heggedal senter, og kjøres ut til budene.
Regnskapet for 2017 viser en omsetning på ca. kr 275.700, med et underskudd på ca. kr 30.900. Til
tross for årets underskudd er beholdningen på ca. kr 150.000. Underskuddet skyldes jubileumsfesten,
ekstraordinære utgifter til drift av nettsidene (virus og oppdatering til ny nett-løsning). Av inntektene
er ca. 15% betaling for faste sider fra organisasjonene, og 80% annonser. Vi betaler ikke mva for
trykking. Bladet har god tilgang på annonser.

Praktikanter fra Bleiker videregående skole.
Studentene Tina Axhami og Johanne Sollie fra Bleiker videregående hadde «praksis i arbeidslivet» i
Heggedalsposten våren 2017. De leverte ungdomsstoff til nr. 2 og 3, om Asker Innbandyklubb,
åpningen av Heggedal skole og Kulturbedriften 2017. Den planlagte markedsundersøkelsen ble ikke
gjennomført. Anders, Per og Stein var veiledere. Studentene fikk opplæring og veiledning i skriving
og design.

Innholdet
8 foreninger har faste, eller nesten faste sider: Heggedal Nærmiljøsentral/innbyggertorget, 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". I
tillegg annonserer Helselaget og Pensjonistforeningen sitt program. 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,
bygging av ny Heggedal skole, ny vei til øvre Hallenskog, ny G/S-vei langs Røykenveien og Asker
kulturfestival.

10-års jubileumsfest på fabrikken
16. mars feiret bladet 10-årsjubileum i fabrikken, en hyggelig og vellykket fest med ordfører og 100
inviterte gjester. En reportasje fra arrangementet finnes i HP nr. 3-2017.
Innholdet i numrene i Heggedalspostens årgang 2017
HP 1-2017 24. - 29. januar
Heggedal - der gode historier fortelles 3
Fra Askerbørskauen til Vollen i eldre tid 5
Om Kistefossdammen barnehage 8
“Livet i familien” 10
Lions Club Heggedal 12
Heggedal og omegn Historielag 13
Heggedal og Blakstad skolekorps 14
Anders Lange. En norsk historie 15
Fra Heggedalspostens facebook-sider 16
Ny restaurant: bye&bekk 18
Heggedal Helselag 19
Tursider: Eid skiarena på Gullhella 20
Innbyggertorgets program våren 2017 22
Heggedal Hovedgårds venner og stiftelsen 25
Ungdomssider: Om nye Heggedal skole 26
Intervju med Tanndberg om Heggedal Torg 30
Heggedal Menighet 32
Heggedal Idrettslag 34
Smånytt 38
HP 2-2017 7. - 12. mars
Husmannsplassene 3
Heggedal skole - en lang prosess 6
Miljøprosjektet 12
Lions Club Heggedal 13
Søppel - må bare fungere 14
Heggedal og omegn Historielag 16
Turforslag: Lysløypa i Bødalen 18
Heggedal og Blakstad skolekorps 21
Heggedal Innbyggertorg 22
Fra Heggedalspostens facebook-sider 24
Asker innebandyklubb 26
Heggedal Hovedgårds venner og stiftelsen 27
Heggedal Idrettslag 28
Heggedal Menighet 32
HP 3-2017 11. - 15. mai
Heggedalspostens jubileumsfest 3
Handel og faghandel i Heggedal 4
Heggedal Menighet 10
Lokale samferdselsprosjekter 12
Lions Club Heggedal 14
Sajad er EL-innebandyentusiast 16
Åpningen av Heggedal skole 17
“Breaking News” - Kulturbedriften 2017 18
Irene Johansen til minne 19
Turforslag: Topptur over Stokkeråsen 20
Heggedal og omegn Historielag 23
Bakkal gir råd om grilling 25
Heggedal og Blakstad skolekorps 27
Heggedal Hovedgårds venner og stiftelsen 28
Heggedal Innbyggertorg 29
Asker Kulturfestival - programmet i Heggedal 30
Heggedal Idrettslag 32
Heggedal Bakeri 35
Smånytt 36
Kraftverket og damvokterboligen 38

HP 4-2017 22. - 27. august
Mimring langs Røykenveien 3
Solenergi-entisiasten Tommy Fernandes 6
Heggedal Idrettslag 10
Terje Gundersens sommerbilder 13
Heggedal Menighet 14
Lokale samferdselsprosjekter 16
Turforslag: Langs Askerelva til Oslofjorden 18
Heggedal Helselag 21
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 22
Ny film om Harry Sønsterød 24
Lions Club Heggedal 25
Heggedal og omegn Historielag 26
Heggedal Innbyggertorg 28
Heggedal og Blakstad skolekorps 32
Asker Kulturfestival - programmet i Heggedal 30
Smånytt 34
HP 5-2017 10. - 15. oktober
Hjørnetomta i Heggedal sentrum 3
Heggedal bibliotek - en møteplass for alle 8
Heggedals nye energibarnehage 9
Heggedal Idrettslag 10
Heggedal Menighet 14
Lokale samferdselsprosjekter 16
Miljøprosjektet 17
Kistefossdammen rehabiliteres 18
Ungkultur: fritidstilbudet i Heggedal 19
Turforslag: Rundtur over Gui mot Vollen 20
Hamnehagen - ny blomsterforretning 23
Trygghet og sikkerhet langs veien 24
Heggedal stasjon - for siste gang 26
Smånytt 28
Sluttrapporten for Heggedal skole 29
Lions Club Heggedal 30
Ny daglig leder for Innbyggertorget 31
Innbyggertorgets program okt-des 32
Heggedal og omegn Historielag 34
Heggedal og Blakstad skolekorps 36
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 37
Thons planer om boligblokker 38
HP 6-2017 28. november - 3. desember
Jula i heggedal slik jeg husker den 3
Heggedals Hovedgårds venner og stiftelsen 7
Byggestart i sentrum 8
Ungdomsredaksjonen/ungdomsklubben 10
Underlandsveien - fortsatt stenging i 2018 11
Heggedal Idrettslag 12
Heggedal Menighet 16
Snø og ski. 6 turforslag fra Heggedalsposten 18
Lions Club Heggedal 20
Heggedal og omegn Historielag 22
Heggedal og Blakstad skolekorps 23
Lokale ildsjeler hedret 24
Innbyggertorgets program i desember 25
Innbyggertorgets program i januar/februar 26
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 30
Fotgjengerkryssinger på Røykenveien 32
Smånytt 34

Budsjett 2017 og regnskap 2017 Heggedal Nærmiljøsentral
B-2017

Driftsinntekter
Statstilskudd
357 000
Tilskudd fra Asker Kommune
400 000
Arrangement
0
Kalender
0
Renter/gebyr
0
Prosjektmidler
50 000
VTA tilskudd
0
Annet
0
Sum driftsinntekter
807 000
Inngående beholdning (balanse)
Driftskostnader
Lønn, forsikring og sosiale utgifter
660 000
VTA stilling
0
Husleie, inkl strøm og renhold (aktivitet)
0
Installasjon bredbånd og trådløst
0
(Drift av bredbånd og trådløst)
13 000
Innkjøp datautstyr og programvare
14 000
Innkjøp kontorutsyr og innredning
0
Drift www.iheggedal.no og bredbånd
10 000
Kontordrift
15 000
Kurs og opplæring
5 000
Prosjekter
50 000
Arrangement
40 000
Kalender
0
Markedsmateriell
5 000
Annet/Gaver
0
Brukerrådet
Omkostninger
3 000
Sum driftskostnader
815 000
Driftsresultat

-8 000

Regnskap
Noter
757 000

0 1)

757 000

669 247
0
-3 100 2)
0
0
14 804
0
13 121
10 059
-755 3)
13 512 4)
67 244 5)
0
500
2 000
760
4 212

791 604
-34 604

Noter
1) Kulturfestival og sommerhjelp, utover andre prosjekter (Kistefoss)
2) Belastes ikke husleie, men betaler arrangement på IBT
3) I all hovedsak inntekt datakurs
4) Dereje (16.000), IBT , kommunal erstatning
5) IBT

Beholdningsoppstilling 2017 - "balanse", Heggedal Nærmiljøsentral
u2015

u2016

413 940

380 779

346 175 1)

Anlegg/Transmatorn 653455

62618

531181 2)

Brukerrådet

11733

10226

9466 3)

Heggedal Vel

71729

55747

43725 4)

Fabrikken

42971

10426

12983 5)

100066

136088

294639 6)

1 293 894

655 884

Driftskonto

Heggedalsposten
Totalt

u2017

Note

1 238 169

Noter
1) Inngående minus årets reviderte resultat
2) Inngående minus oppgjør for arbeid utført i 2017, fakturert i 2018
3) Inngående minus årets resultat, eget regnskap, kun til orientering her
4) Inngående minus 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, med unntak av Kistefoss Kraftstasjon, som eies av Nærmiljøsentralen. Forøvrig leier Nærmiljøsentralen Damvokterboligen og trans´matorn sykkelpark

Regnskap og balanse for Heggedalsposten 2017
Noter

Annonsesalg/inntekter
Medlemsbetaling
Abonnenter
Sum inntekter

201 188,36 1)
35 200,00 2)
8 459,00 3)
244 847,36

Trykking
Redaksjonsdrift
www-drift
Omkostninger og renter

-129 457,00 4)
-102 045,36 5)
-43 554,20 6)
-691,04

Sum utgifter

-275 747,60

Årets resultat

-30 900,24 7)

Balanse/beholdning 01012018

294 638,55

Noter
1) God/økende tilgang på annonseinntekter

2) Betaling for sider fra foreningene
3) Et mindre antall betalende abonnenter
4) Forsiktig økning fra i fjor, ny to års avtale inngått
5) Inkluderer 10-års jubileum med ca 65´
6) Inkluderer nytt nettsted
7) Skyldes hovedsakelig 5) og 6)

Styrets forslag til årsmøtet 2018 til:

Rullerende årsplan (2018-utgave) for Nærmiljøsentralen – fram til flytting inn i
nye lokaler
Styret anbefaler at Nærmiljøsentralens arbeidsform og profil videreføres uten større endringer. De
kommende 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:
• Nærmiljøsentralens styre og administrasjon skal fortsatt ha en sentral rolle i å organisere og
ivareta de lokale interessene i den nye enheten/lokalene (særskilt B3) 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:
• Nærmiljøsentralen skal virke slik at den fortsatt utvikler og fremmer fellesprosjekter med god
forankring i nærmiljøet. Nærmiljøsentralen samarbeider med innbyggertorget, men fortsetter
som selvstendig organisasjon og i samsvar med de nye retningslinjene for ”frivilligsentraler i
Asker kommune” i forhold til offentlige tilskudd.
• Nærmiljøsentralen skal også ivareta interessene til øvrige deler av "Asker syd".
Prosjekter og aktiviteter som følges spesielt opp fra Nærmiljøsentralen:
• Damvokterboligen og kraftverket
• Trans´matorn
• Innbyggertorg-drift og videre utvikling
• B3 - Innbyggertorget
• Trafikksikkerhet - ”utvalgsarbeid”
• Nye Asker - forberedelser
• Det skal etableres et samarbeid med DnT, for utvikling av nye tur- og aktivitets-muligheter.
Arbeidsform og oppgaver fram til flytting:
• Nærmiljøsentralen skal søke (fortsatt) å ha et styre med sterk representasjon fra
organisasjonene og representasjon fra yngre heggedøler.
• Nærmiljøsentralen skal fortsatt 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.

Budsjett 2018 Heggedal Nærmiljøsentral
R-2017

B-2018

Driftsinntekter
(Statstilskudd)
357 000
Tilskudd fra Asker Kommune (og staten via rammetilskudd) 400 000
Arrangement
0
Kalender
0
Renter/gebyr
0
Prosjektmidler
0
VTA tilskudd
0
Annet
0
Sum driftsinntekter
757 000

Noter
0 1)
782 000 2)
0
0
0
50 000 3)
0
0

832 000

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

4 212

4 000

791 604

831 000

Driftsresultat

-34 604

1 000

Finansinntekter og kostnader
Renteinntekter bank
Finanskostnader
Netto finansposter

Noter
1) Overføres fra Asker Kommune fra 2017
2) Iht HP 2017-2020 og tilskuddsbrev
3) Inn her - og 100% ut under streken
4) Korrigert iht styrevedtak
5) Budsjetterer ikke med husleie, men arrangement
6) Erstatning, evt. Lærling
7) Innbyggertorgets arrangement/husleie
8) Brukerrådets midler forvaltes av NMS, skal flyttes til eget regnskap

669 247
0
-3 100

680 000 4)
0
0 5)

0

0

0

13 000

14 804

15 000 6)

0

0

13 121

15 000

10 059

15 000

-755

5 000

13 512

50 000

67 244

30 000 7)

0

0

500

4 000

2 000

0

760

8)

0
0
0
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Til årsmøtet 28. Februar 2018
Forslag til reviderte vedtekter for foreningen Heggedal Nærmiljøsentral
Organisasjonsnummer 994 675 826

§1 Formål
Heggedal Nærmiljøsentral (HNMS) sitt formål er å øke og samordne innsatsen som utføres
av frivillige organisasjoner og privatpersoner, utvikle samarbeidet med offentlige organer
og næringsliv- og derved styrke lokalmiljøet og øke trivselen i Heggedal og omegn – ved
å:
•
•
•
•
•

styrke, samordne og videreutvikle eksisterende fellestiltak og arenaer.
arrangere nærmiljøkonferanser og andre møteplasser for samarbeid og kontakt
mellom frivillige, næringsliv og offentlige organer.
initiere nye nærmiljøtiltak – spesielt rettet mot grupper som faller utenfor det
eksisterende tilbudet.
støtte og inspirere frivillige og organisasjoner, og knytte forbindelser med
tilsvarende organisasjoner og prosjekter som kan være til felles hjelp og nytte.
Bidra til å styrke miljøet rundt innbyggertorget, og drive aktiviteter og prosjekter
som involverer innbyggertorget.

HNMS skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området, på tvers av generasjoner,
livssyn og yrkesinteresser. HNMS skal være partipolitisk nøytralt. HNMS kan være
medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet.
HNMS skal ha en løpende dialog med andre som er aktive i nærmiljøet, og så langt det er
mulig unngå å fremme tiltak som konkurrerer med eksisterende organisasjoner og aktiviteter.
HNMS er plassert i Heggedal, men kan påta seg oppgaver i hele Asker.
HNMS skal drives etter retningslinjer for frivilligsentraler i Asker og i henhold til gjeldende
samarbeidsavtale mellom Asker kommune og HNMS.
En forutsetning for å drive HNMS er at det bevilges tilstrekkelig offentlige midler til sentralens
drift.
§2 Selskapsform og medlemskap
HNMS er en forening, registrert som F/L/I i enhets - og frivillighetsregisteret i Brønnøysund.
HNMS er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for
gjeld. Det innebærer at ingen kan disponere foreningens formue, har krav på utdeling av
overskudd eller kan hefte for gjeld.
Medlemskap i HNMS kan tegnes av lag, foreninger, institusjoner, bedrifter, interessegrupper og
privatpersoner. Medlemskap er gratis. Ett medlemskap gir rett til én stemme på årsmøtet. Det er
anledning til å melde seg inn på årsmøtet.
§3 Årsmøte
Årsmøtet er øverste myndighet i HNMS.
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Årsmøtet avholdes innen 15. mars hvert år, og kunngjøres med minst fire ukers varsel. Saker som
ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Saksdokumenter
gjøres offentlig tilgjengelig minst 1 uke før årsmøtet.
Årsmøtet skal ha følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konstituering av årsmøte
Valg av møteleder, referent samt to til å undertegne møtereferatet.
Årsberetning fra styret
Regnskap og revisors beretning
Aktivitetsplan for neste periode samt budsjett
Innkomne forslag
Valg (av styre, revisor og valgkomité)

Årsmøtet skal behandle driften av HNMS og de aktivitetene nærmiljøsentralen står
ansvarlig for. Framlagte saker blir avgjort ved simpelt flertall. Det er ikke anledning til å
stemme med fullmakt.
§4 Styre
Styret velges av årsmøtet og har minimum 5 medlemmer. Styreleder velges for ett år, alle øvrige
valg er for to år dersom årsmøtet ikke bestemmer noe annet. Styret konstituerer forøvrig seg selv,
men det bør velges en nestleder som sammen med styreleder og daglig leder utgjør et operativt
arbeidsutvalg for HNMS.
Styret bør representere ulike aldersgrupper, interesseområder og brukergrupper. De største
foreningene i området skal inviteres med, og bør være representert i styret. Nye og nærliggende
områder som blir en del av Asker fra 2020 bør også være representert i styret.
Styret er øverste myndighet i HNMS mellom årsmøtene. Ved likt stemmetall i styret har
styreleder dobbeltstemme. Styret ansetter daglig leder og ivaretar arbeidsgiveransvaret på vegne
av foreningen.
Styret forholder seg lojalt til styreinstruksen og bruker denne som rettesnor i sitt arbeid for
HNMS.
§5 Daglig leder
Daglig leder i HNMS skal arbeide for å nå de målene som styret og årsmøtet setter for
nærmiljøsentralen. Styre og årsmøte skal påse at daglig leder har nødvendig handlefrihet.
§5 Valgkomité
Valgkomiteen skal ha minimum 3 medlemmer. Komiteen legger fram sin innstilling til årsmøtet.
Valgkomiteen skal legge til grunn for sitt forslag en mest mulig representativ sammensetting av
styre og valgkomite.
§6 Endring av formål og vedtekter
Endring av formål eller vedtekter må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de frammøtte
og stemmeberettigede medlemmer.
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§7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret dersom minst 1/3 av det til enhver tid sittende styre,
eller 1/3 av medlemmene finner dette nødvendig eller påkrevet. Innkalling skal skje som for
ordinært årsmøte.
§8 Oppløsning av Heggedal Nærmiljøsentral
Ved oppløsning av HNMS nedsettes et avviklingsstyre på minst tre personer, hvorav Asker
kommune er en av deltakerne. De andre personene bør utpekes blant medlemmene. Bevilgede
midler skal tilbakeføres til kommunen, mens øvrige midler skal brukes til nærmiljøtiltak i
Heggedalsområdet.

