
	 	
	
	
	

Innkalling	til	årsmøte	i	Heggedal	Nærmiljøsentral	
	

på	Innbyggertorget	i	Heggedal,	onsdag	6.	mars	2019,	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	2018	

Vedlegg	2:	Årsberetning	for	Heggedalsposten	2018	
	
5.				 Regnskap	og	revisors	beretning	

Vedlegg	3:	Revidert	regnskap	for	2018	
Vedlegg	4:	Revisors	beretning	for	2018	
Vedlegg	5:	Balanse	2018	
Vedlegg	6:	Revidert	regnskap	for	Heggedalsposten	2018	
	

6.				 Aktivitetsplan	og	budsjett	
	 Vedlegg	7:	Aktivitetsplan	2019	

Vedlegg	8:	Budsjett	2019	
	
8.				 Innkomne	forslag	
	
9.				 Valg	(av	styre,	revisor	og	valgkomité)	
	
10.	 Spørsmål?	
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Årsberetning for Heggedal Nærmiljøsentral 

01.01.2018 - 31.12.2018 
 
Heggedal Nærmiljøsentral i sitt 9. 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 (til juni 18) Alf Egil Lahn Stedfortreder ut 18 
Innbyggertorget Heggedal:  Marte Kjølstad 
Heggedal idrettslag: Torgeir Kroken  
Engasjert ungdom/Heggedøl: Tobias Handeland 
Hovedgården Ungdomskole elevråd:  
Hovedgården Ungdomskole elevråd:  
Hovedgården Ungdomskole : Hanne Hellevik 
 
Styret har hatt 6(5) styremøter, samt et ekstraordinært styremøte (0805) i 2018. Styremøte nr 5, ble en 
utflukt til Vardåsen, se punkt nedenfor. 

Styret og daglig leder har blant annet jobbet med følgende saker: 

- Planlegging av torg og park i sentrum 
- Planlegging av "innbyggertorg Heggedal" B3 
- Oppstart utsmykning nytt innbyggertorg 
- St. Hansarrangement i Kloppedalen 
- Drift/samarbeid med Heggedal Innbyggertorg  
- Askers Frivillighetsutvalg 
- Trans´matorn Sykkelpark 
- Nærdemokratiske møteplasser Nye Asker 

- Trafikksikkerhetsutvalg i Heggedal      
- Koordinering trafikksikkerhet anleggsområder i Heggedal 
- Opera på toget/kulturfestivalen 
- Utvidet rundbane for terrengsykkel 
- Kraftverket/turbinområdet 
- Utbygging i Heggedal sentrum 
- Damvokterboligen 
- Datakurs/bruk av sosiale medier for seniorer

- Heggedalsposten       - Frivillhetskonferansen Asker 
- Nettverksmøter frivillighetssentralene  - Fabrikkens venner 
- Borgen Nærmiljøsentral   - Velkommen til Heggedal   
- Planer for Heggedal Idrettsanlegg, Gjellum                               - Omattatt (kreativt ombruksverksted Friheim) 
- Temaplan Sykkel Asker kommune  - iheggedal.no 
- Digital Venn   - Nattvandring Vardåsen,fokus FN´s 17 Bærekraftsmål 
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Litt om noen av prosjektene som det er arbeidet med  i 2018: 
 
Generelt: 
Heggedal Nærmiljøsentral(HNMS) har i 2018 hatt et stort antall saker og prosjekter i og utenfor 
Heggedal. HNMS er og vil være en pådriver også i årene fremover med de erfaringer og rutine som er 
opparbeidet gjennom årene som er frivillighetssentral. Rullerende årsplan er for det meste fulgt opp jfr 
siste årsmøtevedtak, det er en utfordring å rekruttere ungdommer til styrearbeid i HNMS. 
Nye Asker er i støpeskjeen, og fra januar 2020 vil kommunesammenslåingen få betydning for hvordan 
HNMS skal arbeide inn i fremtiden i en ny og større kommune. HNMS har i 2018 observert og deltatt i 
bla.a. diskusjoner om nærdemokratiske ordninger i Nye Asker, med spesielt fokus på 
Lokalsamfunnsutvalg, som vi antar vil være en av instansene i ny kommune som HNMS vil samhandle 
med.   
 
Styret vil gjerne fremheve noen personer i 2018 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 (se eget 
avsnitt om kraftverk og turbiner).   
Dag Henning Sæther fortsetter å stille opp med sitt ja og sin brede kompetanse i planer og 
gjennomføring av dugnader. 
Terje Martinsen formidler sin lokalhistoriske kunnskap, noe som har stor betydning for gamle og nye 
Heggedøler samt oppvoksende generasjoner i Heggedal og Asker.   
Per Sletaune som daglig leder(ansatt) arbeider også mye på sin fritid med sitt engasjement i Heggedal 
og Asker for øvrig. 
Asker Kommune med politisk og administrativ ledelse er viktige premissleverandører for vår frivillighet, 
kommunens ulike virksomheter/avdelinger er gode bidragsytere og støttespillere på flere av våre 
prosjekter. 
Sverre Aae gir seg heller ikke med betydelig frivillig innsats - både i og utenfor styret. 
 
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”, og at det nytter å ta opp saker som har 
betydning for lokalmiljøet der mennesker bor og oppholder seg. 
 
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. HNMS samarbeider godt med Asker kommune og Asker 
Cykleklubb med videre utvikling av sykkelparken.  
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Damvokterboligen  
Boligen har i 2018 fått lite oppmerksomhet. Det er fortsatt et stort behov for utbedring flere steder i 
bygget, men det viktigste er at bygget blir tatt tilstrekkelig vare på, og ikke forfaller slik at det må rives.  
 
Kraftverk/turbiner 
Det ble dessverre ikke gitt økonomisk tilskudd fra kulturminnefondet, slik vi søkte om senhøst 17.  
Arbeidet med bevaring av turbiner og grunnmur har imidlertid pågått med god utvikling i 2018, Eivind 
Walgren står i spissen for et viktig bevaring av en viktig del av industrihistorien i Heggedal. 
Den ene turbinen er pusset på og malt, slik at vind og vær ikke tærer for mye på stålet. Det er støpt 
krone på grunnmuren, noe som vil beskytte eksisterende grunnmur, og gir muligheter for videre å bygge 
i høyden for å realisere et nybygg tilnærmet slik kraftverket så ut for 50/60 år siden. 
 
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 ble dessverre deportert i 2018 - 
og bor nå i sitt eget hjemland - med familien. 
 
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. 

Heggedal Trafikksikkerhetsutvalg 

HNMS koordinere trafikksikkerhetsarbeidet for Heggedal. Trafikkutvalget (TU) ved Heggedal Skole og 
trafikksikkerhetsutvalget har vært aktive med bl.a. flere oppslag i budstikka om de negative 
konsekvenser med stor økt trafikkmengde på Røykenveien også i 2018.  

Sikkerheten for skolebarna langs Røykenveien beskrives som ”høyrisiko” på flere krysningspunkter fra 
Gui til fylksegrensa. Trafikksikkerhetsutvalget arbeider målrettet mot politisk hold i kommune, fylke, 
storting og statens vegvesen, dette for å rette fokus på risikoområder og foreslå strakstiltak for å 
redusere risiko for ulykker på Røykenveien og Heggedalsveien mange risikoområder. Spikkestadutvalget 
ble tidlig i 18 presentert for løsninger fra Heggedal Trafikksikkerhetsutvalg (daglig leder HNMS) vedr 
fartsregulerende tiltak og andre gode  forslag til sikring av myke trafikanter/skolebarn langs 
Røykenveien og Heggedalsveien. 

Viktig er det at trafikksikkerheten blir godt ivaretatt i anleggsområdene i Heggedal.  De faste møtene 
med anleggsaktørene og FAU/TU har fortsatt med godt samarbeid også i 2018. 
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2018 

Styret takker administrasjonen ved Daglig Leder for godt samarbeid og god innsats i 2018. Nok et godt 
og produktivt år er lagt til historien. 

 



 

 

 

Årsberetning for Heggedalsposten 2018. 

Redaksjonen for Heggedalsposten har i 2018 bestått av: 
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral, redaksjonsansvarlig (post@iheggedal.no) 
Ole-Herman Bjor, DnK Heggedal Menighet (ole-hb@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)  

Anders Lie Hagen avtjente militærtjeneste fram til august, men deltok i redaksjonen. 
Redaksjonen har hatt 3 møter i forbindelse med hvert nummer.  

Distribusjon 
Distribusjoenn av Heggedalsposten gjøres av frivillige bud. Bladet blir distribuert i Heggedal, 
Engelsrud, Dikemark, Hallenskog, Torp, Gullhella, Blakstad, samt deler av Vollen og Røyken.  
Ved inngangen til 2018 hadde Heggedalsposten 35 bud, og ved utgangen av året 40 bud. 
Gjennom året er det etablert 5 nye ruter: Engelsrud-ruta (300 ex) er delt opp i to ruter. Det er etablert 
nye ruter for utdeling i nybygde Rosenhaven på Engelsrud og hjørnebygget i Heggedal sentrum. I 
tillegg er det på forespørsel opprettet ny rute i Vollen (Chr. Jensens vei, Arnestadveien, Bruksveien), 
samt en ny rute for utdeling til bedrifter og rådhuset i Røyken, Bråset, kaféen på Røyken Senter og 
kaféen på Rortunet i Slemmestad. 
 
Stein organiserer utdelingene med bistand fra Anders Lie Hagen. Ved utgangen av året mangler kun 
én rute fast bud. Allikevel er det ved hver utdeling bud som er syke, bortreist eller ønsker avlastning. 
Anders Lie Hagen og Viktor Raddum er engasjert som vikarbud. De mottar en godtgjørelse på kr 1,50 
per distribuert blad. 
Fra HP 4-2018 har budene fått mulighet for å hente blader til sin rute direkte fra trappeoppgangen 
utenfor Heggedal innbyggertorg. Esker med riktig antall eksemplarer for hver rute klargjøres og 
merkes med navn. En SMS sendes så ut til alle bud som ønsker å hente selv. Ved utgangen av året 
benytter 19 bud henteordningen. Arbeidet med utkjøring av blader til budene har dermed blitt redusert. 
Utkjøring av blader til bud har blitt gjennomført av Anders Lie Hagen med hjelp fra foresatte og Stein 
Dyre Berge. Ole-Herman Bjor og Dag Henning Sæther har også bidratt med distribusjon til bud. 
 
Det har blitt arrangert budfest i løpet av året, samtidig som alle bud har mottatt sommerhilsen og fått 
julegave. 
 
 
Økonomi 
Bladet har kommet ut med 6 nummer,  alle på 40 sider. Samlet sidetall i 2018 er 240, mot 228 i 2017, 
220 i 2016 og 236 i 2015. Opplaget justeres etter behov, og for nr. 4-2018 var det 5800 eks. Bladet 
trykkes av UnitedPress i Latvia. 
Regnskapet for 2018 viser en omsetning (inntekter) på ca. kr 252.000, med et overskudd på ca. kr 
39.500.  Av inntektene er ca. 22% betaling for faste sider fra organisasjonene, og 78% annonser. Vi 
betaler ikke mva for trykking. Bladet har god tilgang på annonser. 
 
 
 
 



 
 
Heggedalpostens Facebook-side 
Heggedalspostens åpne Facebook-gruppe har økende popularitet, med over 2900 
medlemmer ved utgangen av året. Lokalbladet gjengir i hver utgave tekst og bilder som er 
publisert i gruppen. Elisabet Andersen har det siste året bidratt som administrator på 
siden. Hun følger opp at innlegg ikke bryter med retningslinjene (gruppen skal ikke brukes 
til kjøp, salg eller kommersielle annonser). 
 
Heggedalposten på nett 
Nettstedet iheggedal.no ble lagt over på en ny plattform i 2017-2018. Det tok litt tid, og publiseringen 
av utgavene på nett stoppet opp. Ved overføringen ble heller ikke alle tidligere utgaver av 
Heggedalsposten med. Dette har nå Anders rettet opp, og publiseringen er i rute. PDF-utgavene blir 
etterlyst hvis de ikke legges ut når bladet kommer, så det er tydelig at de brukes. 
 
 

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 
• "Bærekraftig liv i Heggedal".  

.Faste sider/emner med redaksjonelt stoff: 
• En historisk artikkel. 
• "Tursider" 
• Ungdomssider /  Kaliber ungdomsklubb. 
• Bilder og tekster fra HP's Facebookside. 
• Smånytt 
• Presentasjon av frivillige (fra nr. 4-2018) 

 

Heggedal Helselag og Pensjonistforeningen annonserer sine program hver vår og høst. 
 
Ny emner 
Elisabeth har prioritert å finne fram stoff som har interesse for barnefamilier. Anders startet i nr. 5-
2018 en serie med presenasjon av frivillige i området. For øvrig har bladet blant annet hatt stoff om 
trafikksikkerhet, utbyggingen i Heggedal sentrum, bygging av ny G/S-vei langs Røykenveien, 
utviklingen av lokaldemokratiet i Nye Asker og Asker kulturfestival. 
 
Strategiseminar 
Redaksjonen arrangerte et strategiseminar på Innbyggertorget 5. september. Referat fra samlingen 
foreligger.  
Noen punkter som ble diskutert: 

- Første milepæl for bladet kommer når sentrum står ferdig (ca. 2020), som kan endre 
arbeidsbetingelsene for bladet. Avhengig av hva Tandberg/handelsstanden gjør. 

- Det er viktig å jobbe med rekruttering til redaksjonen, spesielt av unge skribenter. 
- Viktig å finne stoff som dekker hele vårt nedslagsfelt (Dikemark, Gullhella/Blakstad, 

Torp/Høymyr, "grensetraktene" i Røyken).  
- Vi bør vurdere utvikling av en digital plattform for bladet (som del av iheggedal.no). 
- Tettere økonomioppfølging i redaksjonen. 

 
 
 
  



 
 
Innholdet i numrene i  Heggedalspostens årgang 2018 
 

HP 1-2018   23. - 28. januar 
Minnetale for Harry Sønsterød 3 
Heggedals Hovedgårds venner og stiftelsen 6 
Ny rektor på Hovedgården Ungdomsskole 8 
Innbyggertorgets program i februar/mars 10 
Innbyggertorgets brukerråd 12 
Bærekraftig uke på Innbyggertorget 13 
PC-hjelp og kurs på Innbyggertorget 14 
Byggestart i sentrum 15 
Heggedal Helselags program våren 2018 17 
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 18 
Rundtur Østenstad-Dyrhusbakken over Gui 20 
Heggedal Idrettslag 24 
Heggedal Menighet 28 
Lions Club Heggedal 31 
Trafikksikkerhet i et historisk perspektiv 32 
Heggedal og omegn Historielag 35 
Heggedal og Blakstad skolekorps 36 
Anleggsarbeidene i Heggedalsbakken 37 
Med barn i familien 37 
Smånytt 38 
 
HP 2-2018   20. - 25. mars 
Da tog 501 sporet av i Heggedal 3 
Med barn i familien 6 
Heggedal og Blakstad skolekorps 8 
Una Selvig ny bibliotekar 9 
Innbyggertorgets program mars-mai 10 
Nærmiljøsentralens styre og oppgaver 12 
Bli med Bente i utetreningsparken 13 
Trafikksikkerhetsutvalget 14 
Snart byggestart langs Røykenveien 16 
Ungdomsredaksjonen 17 
Heggedal Hovedgårds venner 18 
Rundtur Heggedal - Skjellestad 20 
Friidrett - en hobby du kan dyrke hele livet 23 
Heggedal Idrettslag 24 
Utbyggingen av Heggedal sentrum 28 
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 30 
Heggedal Menighet 32 
Lions Club Heggedal 34 
Heggedalspostens budfest 35 
Heggedal og omegn Historielag 36 
Smånytt 38 
 
HP 3-2018   15. - 20. mai 
Heggedal Bakeri - og “Baker’n” 3 
Heggedal og omegn Historielag 6 
Heggedal og Blakstad skolekorps 8 
Nye Heggedal Torg 10 
Gang/sykkelvei langs Røykenveien er i gang 12 
Telehiv - et naturens kunstverk 14 
Innbyggertorgets spørreundersøkelse 15 
Innbyggertorgets program 16 
Asker Kulturfestival - programmet i Heggedal 17 
Lokaldemokratiet utvikles 18 
En rundtur på vakre Konglungen 20 
Ungdomsredaksjonen - Oasis of Hope 24 
Kaliber ungdomsklubb 25 
Heggedal Idrettslag 26 
Heggedal Menighet 30 
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 32 
Miljøprosjektet Bærekraftig liv 35 
Lions Club Heggedal - Kulturdager 36 
Smånytt 38 
 
 

HP 4-2018   21. - 26. august 
Industriområdet ved Underland 3 
Lions Club Heggedal 6  
Heggedal og omegn Historielag 8 
Heggedal og Blakstad skolekorps 9 
Om adferd i trafikken 10 
Heggedal helselag 11 
Ny trapp på Heggedal kirke 12 
Innbyggertorgets program 14 
Fellesskapet åpnes 6. desember 16 
Fyrstikkfestival på Innbyggertorget 17 
Store planer for Dikemark 18 
Byggeprosjekt i Åmotåsen satt på vent 19 
Tur i idylliske Kjekstadmarka 20 
Gang/sykkelveien langs Røykenveien 24 
Svartelisting av fremmede plantearter 26 
Pumpestasjonen tar form 27 
Heggedal Idrettslag 28 
Rhododendronhagen på Hovedgården 31 
Heggedal Menighet 32 
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 34 
Smånytt 36 
Ungkultur i Heggedal 38 
 
HP 5-2018   9. - 14. oktober 
Hallenskog før og nå 3 
Miljø og ombruk på Yggeset 6 
Lions Club Heggedal 9 
Asker Kammermusikkfestival i Heggedal 11 
Heggedal og omegn Historielag 12 
Heggedal og Blakstad skolekorps 13 
Gang/sykkelveien langs Røykenveien 14 
Innbyggertorgets program 16 
Ungomsklubben 19 
Flerbrukshallen som kulturarena 19 
Tur med start fra Østenstad kirke 20 
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 24 
Frivillig: Laila Samuelsen 26 
Heggedal Hovedgårds venner 28 
Rehabiliteringen av Kistefossdammen 29 
Heggedal Menighet 30 
Intervju med Anne Haavik 32 
Heggedal Idrettslag 34 
Smånytt 37 
 
HP 6-2018   27. november - 2. desember 
Langs Bøveien 3 
Trude Teige - historien bak fiksjonen 6 
Heggedal Menighet 8 
Lions Club Heggedal 10 
Trafikk og fart 12 
Heggedal og omegn Historielag 14 
Heggedal og Blakstad skolekorps 15 
Frivillig: Vidar Johansen 16 
Ikke kjøp nytt - lag julegavene selv 18 
Tur fra sentrum over Heggedalsmarka 20 
Nytt fra Heggedal innbyggertorg 24 
Intervju med Astrid Grette 26 
Dommer fra Heggedal i oste-VM 27 
Gang/sykkelveien langs Røykenveien 28 
Åpning av tursti på Torp Høymyr 29 
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 30 
Heggedal Idrettslag 32 
Heggedal Hovedgårds venner 35 
Smånytt 36 



Budsjett og regnskap 2018 Heggedal Nærmiljøsentral
B-2018 Regnskap AK nettverk

Driftsinntekter Noter
Statstilskudd 0 0
Tilskudd fra Staten og Asker Kommune 782 000 809 000 1)
Tilskudd fra AK til nettverk 50 000 2)
Arrangement 0
Kalender 0
Renter/gebyr 0
Prosjektmidler 50 000  
VTA tilskudd 0
Annet 0

Sum driftsinntekter 832 000 809 000
Inngående beholdning (balanse)
Driftskostnader

Lønn, forsikring og sosiale utgifter 680 000 -698 778
VTA stilling 0 0
Husleie, inkl strøm og renhold (aktivitet) 0 -41 497 3)
Installasjon bredbånd og trådløst 0 0
(Drift av bredbånd og trådløst) 13 000 0
Innkjøp datautstyr og programvare 15 000 -4 694
Innkjøp kontorutsyr og innredning 0 0
Drift www.iheggedal.no og bredbånd 15 000 -25 305 4)
Kontordrift 15 000 -19 160
Kurs og opplæring 5 000 1 575 5)
Prosjekter 50 000 -17 030 6)
Arrangement 30 000 0 7)
Kalender 0 0
Markedsmateriell 4 000 -5 500
Annet/Gaver 0 -454
Brukerrådet 0
Omkostninger 4 000 -4 144
AK nettverk 45 138 2)

Sum driftskostnader 831 000 -814 987

Årets driftsresultat 1 000 -5 987

Noter

1) Sum tilskudd stat og kommune
2) Tilskudd til AK nettverk, kun info her
3) Arrangement på innbyggertorget, som husleie
4) Inkludert ekstraordinær feilretting
5) Datakurs bidrar positivt
6) Norskkurs Dereje
7) Utgår, inngår i 3)





Beholdningsoppstilling 2018 - "balanse", Heggedal Nærmiljøsentral

u2015 u2016 u2017 u2018 Note

Driftskonto 413 940 380 779 346 175 385 327 1)

Anlegg/Transmatorn 653455 62618 531181 429292 2)

Brukerrådet 11733 10226 9466  3)

Heggedal Vel 71729 55747 43725 55135 4)

Fabrikken 42971 10426 12983 28850 5)

Heggedalsposten 100066 136088 294639 334224 6)

Skattetrekk 33300

Totalt 1 293 894 655 884 1 238 169 1 266 128

Noter
1) Inngående minus årets reviderte resultat, inkluderer netto AK nettverk beholdning
2) Inngående minus oppgjør for arbeid utført i 2018
3) Inngående minus årets resultat, eget regnskap, kun til orientering her
4) Inngående pluss tilskudd 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 Heggedalsposten 2018
Noter

Annonsesalg 193383,34
Medlemsbetaling 56100 1)
Abonnenter 2700

Sum inntekter 252183,34

Trykking -145744,25
Redaksjonsdrift -49049,83 2)
Distribusjon -17458,9 3)
Omkostninger -344,57

Sum utgifter -212597,55

Årets resultat 39585,79

1) Betaling for sider - fra lag og foreninger
2) Inkluderer arrangement for budene
3) I hovedsak kostnader til ekstraordinær distribusjon og porto

Inngående balanse/beholdning 294638,55

Balanse/beholdning 010119 334224,34





  
 

Styrets forslag til årsmøtet 2019 til: 
Rullerende årsplan (2019-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, herunder lokalsamfunnsutvalg med mere 
• Det søkes etablert 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. 



B-2018 R-2018 B-2019
Budsjett 2019 Heggedal Nærmiljøsentral 
Driftsinntekter

Noter
(Statstilskudd) 0 0
Tilskudd fra Asker Kommune (og staten via rammetilskudd) 782 000 809 000 814 000 1)
Arrangement 0 0
Kalender 0 0
Renter/gebyr 0 0
Prosjektmidler 50 000 0 2)
VTA tilskudd 0 0
Annet 0 0

Sum driftsinntekter 832 000 809 000 814 000

Driftskostnader
Lønn, forsikring og sosiale utgifter 680 000 -698 778 -715 000 3)
VTA stilling 0 0
Husleie, inkl strøm og renhold (aktivitet) 0 -41 497 -40 000 4)
Installasjon bredbånd og trådløst 0 0
Drift av bredbånd og trådløst 13 000 -15 000
Innkjøp datautstyr og programvare 15 000 -4 694 -10 000 5)
Innkjøp kontorutsyr og innredning 0 0
Drift www.iheggedal.no 15 000 -25 305 -10 000
Kontordrift 15 000 -19 160 -10 000
Kurs og opplæring 5 000 1 575 -3 000
Prosjekter 50 000 -17 030
Arrangement 30 000 0 6)
Kalender 0 0
Markedsmateriell 4 000 -5 500 -4 000
Annet/Gaver 0 -454 -2 000
Brukerrådet 0 7)
Omkostninger 4 000 -4 144 -4 500

Sum driftskostnader 831 000 -814 987 -813 500

Driftsresultat 1 000 -5 987 500

Noter
1) Overført fra Asker Kommune fra 2017
2) Tatt ut - helt, blir både pluss og minus..
3) Korrigert for økt kostnad
4) Husleieerstatning
5) Egentlig forbruksmateriell
6) Se husleieerstatning
7) Kun info, eget regnskap
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	Vedlegg_2_Årsberetning for Heggedalsposten 2018
	Vedlegg_3_Heggedal Nærmiljøsentral_regnskap
	Vedlegg_4_revisors beretning for Heggedal Nærmiljøsentral 2018
	Vedlegg_5_Heggedal Nærmiljøsentral_balanse
	Vedlegg_6_Heggedalsposten_regnskap
	Vedlegg_6b_revisors beretning for Heggedalsposten 2018
	Vedlegg_7_Aktivitetsplan_2019
	Vedlegg_8_Heggedal Nærmiljøsentral_budsjett_2019



