Innkalling til årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral, onsdag 23.
mars 2022 klokken 18.00
Avholdes i Fyrstikken – Heggedal Innbyggertorg

Dagsorden:
• Innledning ved styreleder i Sparebankstiftelsen DnB, Nils
Øveraas – om frivillighetens betydning
• Musikalsk innslag ved Lina Elisabeth Skottene, Hovedgården
ungdomsskole
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Årsberetning for Heggedal Nærmiljøsentral
01.01.2021 - 31.12.2021
Heggedal Nærmiljøsentral i sitt 12. ordinære driftsår med Per Sletaune som daglig leder.
Heggedal Nærmiljøsentralen har hatt følgende styre i perioden:
Styreleder: Sverre Aae
Ildsjel, uavhengig: Ragnhild Holtan
Heggedal og omegn Historielag: Dag Henning Sæther
Lions Heggedal: Jan Erik Ruud
Heggedal menighet: Monica Øverbye
Heggedal og Blakstad skolekorps: Thomas Hvesser
Heggedal idrettslag: Torgeir Kroken
Hovedgården Ungdomsskole: Inga May Grimsrud (fra august 21)
Hovedgården Ungdomsskole elevråd:
Styret har avholdt 5 styremøter i 2021, hvorav 3 styremøter med sittende valgte styre fra
2020, og 2 styremøter etter årsmøtet sept 2021. Styremøtene er gjennomført digitalt (zoom)
og fysisk.
Årsmøtet 2021 ble flyttet fra,15 mars (ref vedtektene) til 22 september 21, grunnet
pandemien.
Daglig leder og styret har blant annet jobbet med følgende saker:
Med bakgrunn i koronapandemien har dette året vært noe amputert med prosjekter og
aktiviteter/arrangementer. Årsmøtet 2020 vedtok ikke årsplan for 2021, i og med pågående
pandemi, og med bakgrunn i oppfølging og videreføring av flere eksisterende prosjekter og
aktiviteter, som:
- Daglig drift og samhandling med Heggedal Innbyggertorg
- Montering av bibliotekreoler (med strenge smitteverntiltak, januar)
- Offisiell åpning av Heggedal innbyggertorg 10 mars 21
- Askers Frivillighetsutvalg
- Trans´matorn Sykkelpark
- Utsmykning torg/park
- Ungdom, et sted å henge – aktiviteter og pizza
- Trafikksikkerhetsutvalg langs Røykenveien
- Koordinering trafikksikkerhet anleggsområder i Heggedal
- Olabil-løpet
- Utbygging i Heggedal sentrum, torg og park
- Omattatt (kreativt ombruksverksted), se eget årsmøteunderlag

- Post i Heggedal A/S (PIHAS)
- Heggedalsposten, se eget årsmøteunderlag
- Høringsuttalelse tilskudd og retningslinjer for ikke kommunale frivillighetssentraler
- iheggedal.no
- Fabrikkens venner
- Nettverksmøter frivillighetssentralene
- Digital Venn
Daglig leder har også i 2021 med en god pedagogisk veiledning hjulpet Seyed Sajad Amiri
frem til fagbrev i faget; IKT-Servicefag gjennom læringsplass i Nærmiljøsentralen, vi
gratulerer Sajad med fagbrev. Styret takker daglig leder for å fremme HNMS som en
læringsbedrift.

Heggedal Nærmiljøsentral vil gjerne fremheve personer, lag/organisasjoner som har
gjort særlig dugnadsinnsats til beste for Heggedals nærmiljø:
Pandemien satte store begrensninger i organisasjonslivet i Heggedal i hele 2021.
Frivillige lag og organisasjoner har forsøkt etter beste evne å holde seg samlet og etter beste
evne forsøkt å holde på sine medlemmer og støttespillere, det har vært nok et krevende år i
frivilligheten. LIONS, Helsesportslaget, korpsene, Hovedgårdens venner, menigheten,
idretten, ungdomsarbeidet, kultursektor og seniortilbudet mfl, fortjener en stor hyllest for sterk
overlevelsesevne. Vi håper sårene etter pandemien ikke ble for store, og vi håper inderlig at
lag og organisasjoner greier å mobilisere til fortsatt innsatts innenfor sine felt inn i
frivillighetens år 2022.
Tusen takk til deg som frivillig, takk for at akkurat Du stiller opp for ditt lag og din
organisasjon!

Omattatt – kreativt ombruksverksted
Selv om 2021 også har vært preget av koronatiltak og restriksjoner har omattatt fortsatt
arbeidet med å lage en kreativ og inkluderende møteplass i Heggedal. Omattatt mottok
70 000 kroner fra Viken fylkeskommune for å skape en inkluderende møteplass, og et
ungdomstilbud. Mange har i løpet av året oppdaget omattatt og vi har nå ca. 100
medlemmer. Vi har inspirert mange gjennom innlegg på sosiale medier, kurs og verksteder,
samt alle som har besøkt oss drar begeistre hjem med masse ideer.
Vi har i løpet av året hatt mange gode samarbeid, og sommeren 2021 fikk Omattatt midler fra
Asker kommune til å arrangere Omattattsommer. Vi er stolt over at vi kunne gi
sommeroppdrag til rundt 20 ungdommer og et aktivitetstilbud for flere hundre barn i alderen
9-12 år. I tillegg har vi fått 50 000 fra Sparebankstiftelsen til et samarbeidsprosjekt med
Kaliber, «askerungdom blir matreddere».

Vi kan takke mange frivillige for stor dugnadsinnsats, og at vi høsten 2021 har holdt åpent
fast tre kvelder i uken og noen helger. Vi har 15 frivillige som bidrar med kunnskap, erfaring
og av sin fritid for å gjøre Omattatt til et sted mange har lyst til å komme.
Omattatt, Heggedal Nærmiljøsentral og Asker kommune gleder oss til å fortsette
samarbeidet med å være en kreativ møteplass i Heggedal.
Foreningen Omattatt er stiftet av Heggedal Nærmiljøsentral og Asker kommune. Omattatt
har fått økonomisk bidrag fra Asker kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Miljødirektoratet,
Akershus fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Ombruksverkstedet holder til i
underetasjen på Friheim og er fylt med ombruksmateriell fra Yggeset gjenvinningsstasjon og
andre samarbeidspartnere. Omattatt jobber med å se ressursene i det andre kaster.
Organisering av Foreningen Omattatt
Utdrag fra avtale mellom Heggedal Nærmiljøsentrals (HNMS), Asker kommune og
Foreningen Omattatt, datert 17092019. Ansvar: HNMS forvalter midlene i henhold til de
avtalte kriterier og behov. Innkjøp, påløpte kostnader, avgifter, kursinnbetalinger etc. som
fremkommer av aktiviteten i Foreningen Omattatt dekkes fra/godskrives ovennevnte kontofortløpende. Ved eventuelle engasjement og/eller ansettelser er HNMS arbeidsgiver med de
plikter dette medfører, herunder ikke begrenset til aa-registrering, forsikring, skattetrekk og
lønnsutbetaling.”

Post i Heggedal AS
30. august 2020 ble selskapet Post i Heggedal AS (PIHAS) stiftet. Selskapet eies fortsatt
50% av Tandberg Eiendom AS og 50% av Heggedal Nærmiljøsentral. I forbindelse med
planlagt flytting fra Heggedalsbakken til Heggedal Torg ble det klart at Asker kommune ikke
lenger ønsket å være «postkontor» i Heggedal. Gjennom tilbud og forhandlinger med
Tandberg Eiendom og Posten vant «vi» - og satte opp en operasjon for å betjene Heggedals
befolkning med postale tjenester – også fremover. Beslutningen om å være med i en slik
konstruksjon sammen med en kommersiell aktør ble styrebehandlet i flere omganger – med
positivt utfall. PIHAS er styrets (og administrasjonens) beslutning, samtidig som etableringen
er i samsvar med nærmiljøsentralens retningslinjer. «Vårt» postkontor i Heggedal åpnet den
18/1 klokken 08.00. Akkurat som planlagt. PIHAS er fortsatt en ikke-lønnsom virksomhet
økonomisk/isolert sett. Virksomheten er imidlertid en «magnet» på folk til butikker og til
Innbyggertorget – og forsvarer foreløpig sin eksistens på denne måten. Den kommersielle
eieren i selskapet (TEAS) låner midler til selskapet i kortere og lengre perioder – for å utlikne
likviditetsutfordringene selskapet innimellom opplever.

Heggedalsposten en aktivitet i HNMS
Se egen årsberetning, regnskap og budsjett.

Trans´matorn sykkelpark – et møtested i utvikling
Sykkelparken blir benyttet av svært mange besøkende. Sykkelparken omtales langt utenfor
Askers grenser. Asker kommune og HNMS jobber med sykkelparken gjennom en gjensidig
driftsavtale. Egen vaktmester har gjennom engasjement fra HNMS påtatt seg daglig/ukentlig
vedlikehold i sykkelparken. Vaktmester er i sykkelparken flere ganger i uka, på ulike
tidspunkt dag/kveldstid. Dette ser ut til å være en god løsning for å holde sykkelparken ryddig
og i god stand. Det vises til tidvis svært høyt aktivitetsnivå og godt besøkt sykkelpark
gjennom vår, sommer og høst. Takene på mekkebuene ble i 21ferdig rehabilitert,
males/utsmykkes i 22. Det må nevnes at sykkelparken vintertids blir omgjort til Trans`matorn
«akepark», godt besøkt av barnehager fra nærmiljøet på hverdager og familieaking i
helgene.

Damvokterboligen
Boligen har også i 2021 fått lite oppmerksomhet, med unntak av skifte av «vest» vendte
vinduer som var knuste av hærverk. Det er fortsatt et stort behov for utbedring flere steder i
bygget.

Kraftverk/turbinene
Det har ikke vært noen aktivitet/dugnad i området dette året, grunnet pandemien.

Heggedal Trafikksikkerhetsutvalg, skiftet navn til Trafikksikkerhetsutvalget langs
Røykenveien
HNMS koordinerer trafikksikkerhetsarbeidet langs Røykeveien. Trafikksikkerhetsarbeidet har
fått god omtale i lokalavisene Røyken og Hurums Avis, og Budstikka, også med flere
leserinnlegg. Norges Automobilforbund (NAF) er også en god alliert i
trafikksikkerhetsarbeidet gjennom sitt prosjekt «Med hjerte i halsen», og med sin
fagkompetanse, sammen med FAU og Heggedal skole
Lokalsamfunnsutvalget i Heggedal (LSU) viderefører vårt tidligere arbeid med bla.a. fokus på
trafikksikkerhet på og langs Heggedalsveien, gjennom politisk arbeid og påvirkning. Gjennom
samarbeid med politisk miljø ble det også rettet spørsmål i fylkestinget våren 21, om de
mange forhold som i mange år er påpekt som risikofaktorer på og langs fylkesveiene lokalt.
Viken fylke og SVV fortsetter sine sedvanlige svar som om alt er bra ved Røykenveien og
Heggedalsveien. Det jobbes videre mot å finne gode løsninger på og ved våre lokalveier i
Heggedal, i et godt samarbeid med Asker kommunes politiske og administrative ledelse.
Ordfører Lene Conradi stiller også på morgenkvisten for å observere trafikksituasjonen når
skolebarna krysser og beveger seg mot skolen, dette er en god støtte fra en aktiv og positiv
ordfører i viktig trafikksikkerhetsarbeid.
Det er også viktig at trafikksikkerheten blir godt ivaretatt i Heggedal ved anleggsområdene.
Fokuset er trygge skoleveier, trygge veier for alle trafikantgrupper, og nullvisjon for uhell og
skader i forbindelse med bygg og anleggsvirksomhet i Heggedal(sentrum).

Helse, miljø- og sikkerhet (HNMS)
Som arbeidsgiver er HNMS styre glad for at vår daglige leder fikk nye og fortjente
kontorfasiliteter dette året, kontoret er en del av et kontorfellesskap med innbyggertorgets
kommunalt ansatte.
Dugnader skal være trygge, og skal ha nullvisjon for fall, skader og smitte. Det er avholdt
dugnader i sykkelparken og i biblioteket, dugnadene har foregått under trygge omgivelser
uten skader og med smitteavtavstand (en metern er innlært for å forbygge smittespredning).

Nok et år med stor innsats
Styret takker Per Sletaune som daglig leder i HNMS for nok et år med godt samarbeid og
stor innsats for frivilligheten i Heggedal og omegn, til tross for begrensinger i pandemien.

Med siste utgaven i 2021 har Heggedalsposten fullført 15 år med 6 nummer pr. år – i alt 90 blader.
Redaksjonen for Heggedalsposten har i 2021 bestått av:
Sverre Aae Heggedal nærmiljøsentralen (sverraae@online.no)
Ole-Herman Bjor, DnK Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Terje Martinsen, historiker (te-m4@online.no)
Laila Samuelsen, tursider (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)
Karin Engene (karinengene@outlook.com) økonomiansvarlig
Kristin Baumann har bidratt med layout og flere artikler, men ønsker ikke å stå oversikten i bladet.
Pandemien har fortsatt. Redaksjonen har fulgt den oppsatte møte- og utgivelsesplanen, og har vekslet
mellom digitale og «fysiske» møter. På redaksjonsmøtene har «trønderredaksjonen» og andre ved behov
deltatt på høyttalende telefon. Det har fungert brukbart. Ut over dette påvirker pandemien utgivelsene i
liten grad. I januar flyttet Innbyggertorget inn på Heggedal Torg, med offisiell åpning 6.-12. mars.
Distribusjonen av Heggedalsposten gjøres av 50 frivillige bud. I løpet av 2021 har to bud gitt seg, mens vi
har fått fire nye. På forespørsel fra GUI SK har distribusjonsområdet økt for å dekke hele idrettslagets
område. Vi har derfor etablert fire nye ruter ved Bjerkås, Sjøstrand og Vollen. Ekspansjonen økte opplaget
på over 700 blader. Dessuten har det vært stor utvikling med utbygging av Heggedal Torg som har blitt en
egen rute. Budene som henter bladene selv har fra årets 2. utgave hentet sine esker i parkeringskjelleren
på Heggedal Torg, fremfor i sentrumsgården. Kristian Elias Koppang pakker ferdig bladene til de 32 av
budene som henter selv. Odd Hagen leverer til 12 bud, og Stein leverer til 6 bud.
Økonomi
Bladet har kommet ut med 6 nummer, med 40 sider på våren og 44 på høsten. Gui SK ønsket å utvide sin
plass til 4 sider, og Heggedal menighet til 3 faste sider. Med 40 sider ble det da lite plass redaksjonelt stoff.
Samlet sidetall var 252, mot 240 de tre foregående årene. Opplaget var 6000 og 6100 eks. for de to første
numrene, ble økt til 6900 fra nr. 3 og til 7000 for årets siste utgave. Bladet trykkes av UnitedPress i Latvia.
I løpet av høsten sjekket Stein og Per mulighetene for trykking i Norge. De første tilbudene viste seg å være
fra «norske» trykkerier som gjør selve trykkingen i utlandet. Men 07 Media har trykkeri i Aurskog, og der
fikk vi en lavere pris enn vi hadde hos UnitedPress. Det ble skrevet avtale om trykking i Aurskog fra nr. 12022.
Regnskapet viser en omsetning (inntekter) på kr 292.500, og et overskudd på kr 78.884. På grunn av økt
antall sider og større opplag har utgiftene til trykking økt fra 143.500 i 2020 til 167.290 i 2021.
Inntektene fordeler seg på:
• 22% (65.450) betaling for faste sider fra organisasjonene
• 77% (223.900) annonseinntekter.
• 1% (3.150) betaling for abonnement.
Utgiftene fordeler seg på:
• 78% (167.290) trykking
• 1% (3.160) Møter, kurs, (ikke avholdt fest for budene)
• 8% (18.021) programvare (InDesign m.m.) til redaksjonsmedlemmer
• 2% (4.626) porto for utsendelse og distribusjon (vikar)
• 7% (14.000) til gaver (julegaver til bud og redaksjon)

Innholdet i 2021:
9 foreninger har faste, eller nesten faste sider:
• Heggedal innbyggertorg
• Heggedal og Blakstad skolekorps
• Heggedal hovedgårds venner og stiftelsen
• GUI Sportsklubb
• Heggedal Menighet
• Lions Club Heggedal
• Heggedal og omegn Historielag
• Omattatt ombruksverksted
• LSU (lokalsamfunnsutvalget)

Faste sider/emner med redaksjonelt stoff:
• Leder
• En historisk artikkel
• "Tursider"
• Bilder og tekster fra HP's Facebookside
• Smånytt

Heggedal Helselag og Pensjonistforeningen annonserer sine program hver vår og høst.
Foreningene har stort sett hatt sine faste sider, til tross for lavt aktivitetsnivå, og til tider full
"nedstenging" på grunn av corona-pandemien.
De historiske artiklene fra Terje har omhandlet: "Noen glimt fra idrett i Heggedal i gamle dager",
"Skytekonkurranser, fest og politikk", "Fra Heggedal til Auschwitz", "På gjengrodde stier – gamle
veifar i vårt nærområde", "Barndomsminner fra Heggedal på 1950-tallet" og "Trevaren".
Tursidene har hatt turbeskrivelsene "Rundtur på småveier fra Kiwi på Bondi til toppen av
Bleikerhaugen", "Topptur til Vanntårnet og Gleinåsen rundt", "På kano-tur – Gjellumvannet rundt",
"Bømarka – Nordmarka med panoramautsikt", "Rundtur fra Blåfjellhytta til Breimåsan
(Verkensmåsan) over det blankskurte Blåberget" og "Rødsåsen Rundt".
Thoraf Dehli hadde 5 underholdende "petit-artikler" i 2021, signert "Gammelpresten".

Noen av de lokale sakene og prosjektene som ble omtalt i 2021:
Nytt Innbyggertorg ble offisielt åpnet i mars, og åpningen ble omtalt i nr. 2.
Det bygges i Heggedal. Det redaksjonelle stoffet har også i år vært dominert av byggeprosjektene i
området: Heggedal sentrum og innflyttingen på Heggedal Torg, Åmotåsen (Heggedal terrasse),
Hjørnebygg II, og energiregnskapet for Kistefossdammen barnehage.
Kvikkleireraset i Gjerdrum. Temaet ble omtalt med lokal vinkling i nr. 2: «Ras og flom – her?»
Virksomheter kommer og går. Nedleggelsen av Bye&Bekk ble omtalt i nr. 1, og nye virksomheter ble
presentert: KAM frisør (nr. 3), Orangeriet blomster og planter (nr. 4) og DIS herrefrisør (nr. 6)
To lokale samlinger/museer er omtalt: «Vazelina-museet» i Kloppedalen (nr. 2) og «Rolling Stonesmuseet» på Dikemark (nr.5).
Upassende / rasistisk innhold på facebook-sidene. I februar/mars ble det postet innlegg på
Heggedalspostens facebook-sider rettet mot innvandrere som var ansatt på kafeen på det nye
Innbyggertorget. Innleggene ble fjernet, og saken ble omtalt i en artikkel i nr.2.

Sider/artikler i numrene i Heggedalspostens årgang 2021:
HP 1/2021 - 26. - 31. januar
Historisk: Noen glimt fra idretten i gamle dager 3
De flytter inn på Heggedal torg - i 1. etasje 6
Kunsten å ikke ha hund 8
Heggedal Hovedgårds venner 10
Heggedal Torg - videre arbeider 11
Gui Sportsklubb 12
Bye&bekk legger ned 16
Bygg reis deg - Oasis of Hope 18
Rundtur fra Bondi over Bleikerhaugen 20
Heggedal Helselag 25
Heggedal Menighet 26
Lions Club Heggedal 29
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 30
Heggedal og omegn Historielag 32
Heggedal og Blakstad skolekorps 33
De flytter inn i leiligheter på Heggedal torg 34
Energiregnskap for Kistefossdammen bhg 36
Smånytt 37
HP 2/2021 - 23. - 28. mars
Historisk: Skytekonkurranser, fest og politikk 3
Våren er en plage 5
Heggedal og Blakstad skolekorps 6
Nye Heggedal innbyggertorg åpnet 8
Ras og flom - her? 10
Bli bud for Heggedalsposten 12
Dette aksepterer vi ikke 13
Isklatring i Hengefoss 14
Vazelina-museum i Kloppedalen 16
Omattatt Heggedal 18
Topptur til Vanntårnet og Gleinåsen rundt 20
Gui Sportsklubb 24
Reguleringsplan for Åmotåsen vedtatt 27
Heggedal Menighet 28
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 32
Hjørnetomta II 34
Lions Club Heggedal 35
Heggedal og omegn Historielag 36
Smånytt 37
HP 3/2021 - 18. - 23. mai
Historisk: Fra Heggedal til Auschwitz 3
Å jakte urokser 5
Heggedal og omegn Historielag 8
Vannsport til bygda? 9
Heggedal og Blakstad skolekorps 10
Heggedal nærmiljøsentral 11
Heggedal innbyggertorg 12
Heggedal lokalsamfunnsutvalg 14
Bli bud for Heggedalsposten 16
Heggedal Hovedgårds venner 17
Samspill, løsningsfokus og utholdenhet 18
KAM frisør overtar etter NANA 19
På kanotur - Gjellumvannet rundt 20
BUA Heggedal 23
Gui Sportsklubb 24
Heggedal Menighet 28
Ny ungdomsbok fra Magnus Buen Halvorsen 31
Omattatt Heggedal 33
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 34
Lions Club Heggedal 36
Smånytt 37

HP 4/2021 - 24. - 29. august
Historisk: På gjengrodde stier 3
Lions Club Heggedal 6
Heggedal og omegn Historielag 8
Kaliber ungdomsklubb 9
Veien videre: Heggedal sentrum 10
Valgets kval 13
Bill.mrk “Rompe XXL” 16
Heggedal Helselag 17
Heggedal og Blakstad skolekorps 18
Omattatt Heggedal 20
Tur: Bømarka - Nordmarka 22
På Heggedalspostens vestkant 25
Heggedal innbyggertorg 26
Heggedal Hovedgårds venner 28
Spikkestadbanen - hva ble gjort i sommer? 29
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 30
Gui Sportsklubb 32
Orangeriet blomster og planter 35
Heggedal Menighet 36
Heggedal lokalsamfunnsutvalg 39
Seniordans på Innbyggertorget 40
Smånytt 41
HP 5/2021 - 12. - 17. oktober
Historisk: Hva drev vi med før internett? 3
Seniornett 5
Livet med The Rolling Stones 6
Kaliber ungdomsklubb 8
Omattatt Heggedal 10
Lions Club Heggedal 12
Tonleik 70 år 14
Heggedal og omegn Historielag 16
Heggedal og Blakstad skolekorps 17
Heggedal innbyggertorgs program 18
Fyrstikkfestivalen i Heggedal 2021 20
Tur: Rundtur over Breimåsan 22
Heggedal lokalsamfunnsutvalg 25
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 26
Heggedal Hovedgårds venner 28
Alle skal med - også i idretten! 30
Gui Sportsklubb 32
Heggedal Menighet 36
Smånytt 40
HP 6/2021 - 30. november - 5. desember
Historisk: Trevaren 3
Lions Club Heggedal 6
Nå er det snart jul igjen...... 7
Heggedal og Blakstad skolekorps 12
Festivaltid i Heggedal 13
Heggedal innbyggertorgs program 14
Heggedal Hovedgårds venner 16
Sammen om innsats for fellesskapet 18
Om Esmeralda, Gundersen og andre Heggedøler 20
Tur: Rødsåsen Rundt 22
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 26
Gui Sportsklubb 28
Heggedal Menighet 32
Omattatt Heggedal 36
DIS - ny herrefrisør på Skjellestad 38
Heggedal lokalsamfunnsutvalg 38
Heggedal og omegn Historielag 39
Smånytt 40

Regnskap 2021 Heggedal Nærmiljøsentral
R-2021

B-2021

Note

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

1 415

0 1)

840 000

840 000

841 415

840 000

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
AK nettverk
Transmatorn
Omkostninger

-764 162

-750 000 2)
-15 000 3)

-3 225

0 4)

-2 493

-10 000 5)
-10 000 6)
-10 000 7)

-62 801

-15 000 8)

-2 250

-5 000 9)

-43 947

-10 000 10)

-10 600

-5 000 11)

-6 500

0 12)

-1 100

-5 000 13)

-7 524

-4 500

Sum driftskostnader

-904 601

0

-839 500

Driftsresultat/kontroll

-63 186

0

500

1) Norsk Tipping, grasrotandelen
2) Mangler korrigering i regnskapsåret for innskuddspensjon Omattatt. Korrigert i 2022 med fradrag på 38400
3) Husleie erstattes av noe betalt aktivitet - husleie bortfaller helt - foreløpig
4) Her benyttes inntil videre wifi4eu som er gratis - eller AKM for politikeren
5) Lite eller intet benyttet utover laserpatroner
6) Intet, bestående utstyr er privat - og må erstattes i 2022
7) Her har ikke årets faktura kommet inn
8) Årets overskridelse skyldes hovedsakelig parkering, strøm og lader(som er en engangskostnad)
9) På helt elminnelig nivå
10) Egentlig et nullsumspill, men årets flytteprosess/kjøkkeninnsats har gitt overskridelsen
11) Heri inngår jazz for det grå gull - som også er planlagt i 2022
12) Kan nok vær klokt å budsjettere med meer enn null. Er inngår ny utgave av velkommen til Heggedal.
13) To gaver i år; kan nok budsjettere med tilsvarende fremover

Beholdningsoppstilling 2021 - "balanse", Heggedal Nærmiljøsentral
u2015

u2016

u2017

u2018

u2019

u2020

u2021

Driftskonto

413 940

380 779

346 175

385 327

444 309

304 027

240 841

Anlegg/Transmatorn

653455

62618

531181

429292

307 145

271 556

354 010

Brukerrådet

11733

10226

9466

9466

8 966

8 966

8 966

Heggedal Vel

71729

55747

43725

55135

42 655

21 408

1

Fabrikken

42971

10426

12983

28850

36 018

35 452

20 582

100066

136088

294639

334224

389 043

452 883

502 187

33300

85 181

Heggedalsposten
Skattetrekk
Feriepengeavsetning
Omattatt
Totalt

1 293 894

655 884

1 238 169

1 275 594

1 313 317

59 500

59 500

134 123

129 371

1 177 635

1 347 660

2 465 550

2 663 118

Noter
1) Inngående minus årets reviderte resultat (OBS +34800 korrigert etter 31/12/21)
2) Inngående minus oppgjør for arbeid utført i 2021
3) Inngående minus årets resultat, eget regnskap, kun til orientering her
4) Opphørt per 311221
5) Eget regnskap, kun til orientering her
6) Eget regnskap, kun til orientering her
7) 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

Resultatregnskap for Heggedalsposten 2021
Inntekter

Inntekter 2021 Inntekter 2020

Annonseinntekter
Abonnement av HP
Kontingent i HP
Gave
Driftsinntekter

223 900,00
3 150,00
65 450,00
292 500,00

1 340,00
- 1 600,00
6 600,00
- 1 000,00
5 340,00

Kostnader 2021
- 167 290,00
- 18 021,35
- 5 921,00
- 3 160,00
- 4 626,00
- 14 000,00
- 597,50
- 213 615,85

Kostnader 2020
- 143 504,00
- 16 354,10
- 1 093,00
- 37 459,00
- 8 572,25
- 10 280,75
- 607,50
- 217 870,60

Forskjell
- 23 786,00
- 1 667,25
- 4 828,00
34 299,00
3 946,25
- 3 719,25
10,00
4 254,75

Resultat 2021
78 884,15

Resultat 2020
69 289,40

Forskjell
9 594,75

Finansinntekt 2021 Finansinntek 2020
0,00
50,68
0,00
50,68

Forskjell
- 50,68
- 50,68

Kostnader
Trykking av HP
Programvare anskaffelse/vedlikehold
Rekvisita
Møte, kurs, oppdatering o.l.
Porto, distribusjon av HP
Gave, ikke fradragsberettiget
Bank- og kortgebyr
Driftskostnader

Resultat
Finansinntekter/kostnader
Renteinntekt bankinnskudd

Finansinntekter/kostnader

Forskjell

222 560,00
4 750,00
58 850,00
1 000,00
287 160,00

Resultat

Resultat 2021
78 884,15

Inngående balanse/beholdning

474 106,03

Utgående balanse/beholdning

488 103,03

Resultat 2020
69 340,08

Noter:

1.

2.
3.

Forskjell
9 544,07

Noter:
1. Programvare anskaffelse/vedlikehold

Programvare Adobe, Fiken og Web-hotell domene årsavgift

2. Porto

Porto, distribusjon, vikarbud

3. Gaver, ikke fradragsberettinget

Julegaver budene og red.

Balanse for Heggedalsposten 2021
Kundefordringer
Heggedalsposten bankkonto 6215 05 92467
Eiendeler
Annen egenkapital
Leverandørgjeld
Egenkapital og gjeld
Udisponert resultat

Inngående 01.01.21
21 220,00
452 883,03
474 103,03

Endring
43 580,00
49 304,15
92 884,15

-

14 000,00 14 000,00 -

474 103,03
14 000,00
488 103,03

78 884,15 -

78 884,15

-

474 103,03
474 103,03 -

Utgående 31.12.21
64 800,00
502 187,18
566 987,18

Årsplan 2022 for Heggedal Nærmiljøsentral

Styret anbefaler at Nærmiljøsentralens arbeidsform og profil videreføres uten endringer.
I 2022 vil mye fokus være på å tilrettelegge for ansettelse av ny daglig leder, og dens
stillingsinnhold.
Styret foreslår følgende plan:
•

Utlysning og ansettelsesprosess ny daglig leder som ansettes fra 1.november 22.
Opplæring og veiledning av ny daglig leder i to mnd., november og januar (23),
gjennom dublering av stillinger som daglig leder i disse to/tre mnd.

•

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 retningslinjene for frivilligsentraler i forhold til
offentlige tilskudd.

•

Prosjekter og aktiviteter som følges opp fra Nærmiljøsentralen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Damvokterboligen og kraftverket (planer og tiltak følges opp av Heggedal og omegn
Historielag)
Ulike kulturarrangementer utover vår og høst, iht. planer
Omattatt, kreativt ombruksverksted
Frivillighetsåret 2022
Post i Heggedal (ikke prosjekt)
Trans ́matorn sykkelpark, med bla. konkrete planer om å bygge «snake- run»
Innbyggertorg-drift og videre utvikling, ref. samarbeidsavtale
Ungdom, et sted å «henge»
Nettverksmøter med frivillighetssentralene
Trafikksikkerhet - utvalgsarbeid
Nærmiljøsentralen skal søke (fortsatt) å ha et styre med sterk representasjon fra
organisasjonene og det tilstrebes representasjon fra yngre heggedøler.

Budsjett 2022 Heggedal Nærmiljøsentral
R-2021

B-2022

Note

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

1 415

1 500

840 000

848 000

841 415

849 500

-764 162

-845 000 1)

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
AK nettverk
Transmatorn
Omkostninger

0
-3 225

0 2)

-2 493

-25 000 3)
-20 000 4)
-10 000

-62 801

-15 000 5)

-2 250

-5 000 6)

-43 947

-10 000 7)

-10 600

-25 000 8)

-6 500

-5 000

-1 100

-5 000

-7 524

-4 500

Sum driftskostnader

-904 601

0

-969 500

Driftsresultat/kontroll

-63 186

0

-120 000 9)

1) 11 måneder lfs daglig leder (pluss en måned avsatte feriepenger), 2 mndr lfs ny daglig leder, videreføres en måned i 2023
2) wifi4eu kan bnyttes kostnadsfritt
3) Kan/bør dekkes fra anlegg
4) Kan/bør dekkes fra anlegg
5) I og med oppstart ny daglig leder bør det legges noe inn
6) Ikke sikkert at ny leder vil akseptere null i denne posten
7) Fortsatt og egentlig et nullsumspill
8) Her er noe lagt inn til jazz for det grå gull etc men her bør det kunne søkes om ymse tilskudd!
9) Må sees i sammenheng med overført balanse, ca. 280.000

