INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKER ELVEFORUM
07.02.2018, kl. 19:00
Store Sal, Klubbhuset til Asker Skiklubb
Følgende saker skal behandles:
1. Konstituering
a. Registrering av møtedeltakere og godkjenning av fullmakter
b. Valg av møteleder og møtereferent
c. Godkjenning av innkalling og saksliste
d. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
2. Styrets beretning for 2018
3. Revidert Årsregnskap for 2018
4. Budsjettforslag 2019
5. Valg
6. Eventuelt
Tema:
Bondivann – fisk, miljøstatus, hydrologi, historie, turstier, sykkelvei, utbygningsplaner etc.

Asker, 15.01.2019
Asker Elveforum
Sign
Unn Orstein
Styreleder

Vedlagt følger:
 Styrets beretning for 2018
 Årsregnskap 2018 og Budsjett 2019 (separat dokument)

Kontingent 100 kr kontant eller
Konto: 1503.72.56991 eller VIPPS Asker Elveforum/18930

Adresser/Telefon: Asker Elveforum, c/o Unn Orstein, Biterudveien 23A, 1383 Asker unn.orstein@gmail.com

95 27 62 96

STYRETS BERETNING FOR 2018 – 15.01.19
1.

STYRET

Styret har i perioden bestått av:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Revisor:

2.

Unn Orstein
Erik Helland-Hansen
Kirsten Vaaje
Dan Lundquist
Jonas Tautra Vevatne
Torger Hjalmar Ugstad
Taran Aanderaa
Magnus Skjellestad
Vidar Skovli

valgt i 2018 for 1 år
valgt i 2017 for 2 år
valgt i 2017 for 2 år
valgt i 2018 for 2 år
valgt i 2018 for 2 år
valgt i 2018 for 2 år
valgt i 2017 for 2 år
valgt i 2017 for 2 år
utpekt i 2018 for 2 år

ØKONOMI

Driftsutgiftene har vært holdt på et meget lavt nivå. Utgifter bokført har primært
vært kostnader for å arrangere årsmøtet og ett forummøte og installasjonen på
Lysvandringen i Vardåsen på FN dagen.
Kommunen bidro i 2018 med 10 000 kr til seminar 19.04.18 arrangert av Asker,
Bærum og Oslo Elveforum (bokført av Bærum Elveforum).
53 betalende medlemmer – men flere på distribusjonslisten og 290 som følger
oss på Facebook.
Resultatregnskapet for 2018 viser en balanse på kr 33 910,57.

3.
BUDSJETT 2019
Kommunen bidrar ikke til driftsutgifter for denne type organisasjoner og samtidig
har vi en lav medlemsavgift. Driftsutgifter er derfor planlagt på et lavt nivå.
Utgiftene er primært leie av lokaler til forummøter og trykkekostnader. Noe
mindre trykking kan utføres gratis på Servicetorget.
Vi antar at vi kan søke om bidrag hvis vårt bidrag til skolens undervisning øker.
Prosjekter som krever utstyr, etc. må finansieres ved å sende søknader til
relevante organisasjoner.

4.

STYRETS BERETNING

4.1 Innledning
Det er avholdt 7 styremøter i 2018. I tillegg til styremøter har det vært løpende
muntlig kontakt og e-post utvekslinger slik at styret har jobbet kontinuerlig med
saker også utenfor formelle møter.
Det har vært flere store utbygningsaker ved vassdrag i 2018. Fokuset har vært å
kommentere ut fra de lover og regler som gir vassdragene en sterk beskyttelse.
Vannressursloven § 11 krever et naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag. Det
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betyr at vegetasjonsbeltet langs vassdrag ikke nødvendigvis må inneholde
spesielle arter for å bli beskyttet. Vannforskriften § 12 tillater ikke tiltak hvis
kjemisk og økologis status forringes og andre muligheter eksisterer selv om
kostnadene er høye.
Styret har påpekt at det finnes alternativer løsninger som bør være vinn-vinn
løsninger.

4.2
Arbeid med barn og unge
 Arrangerte Seminar «Levende vassdrag» for lærerne 25.04.18 - i samarbeid
med Realfagskoordinator i Asker kommune. Kommunalteknisk avdeling og
Natur og Idrett deltok også. Kommunen kjøpte inn utstyr og
informasjonsmateriale til hver skole og bestilte presentasjon om vassdragene
fra BioFokus. Avholdt på Sem Grendehus med feltarbeid i Askerelva. Asker
Museum åpnet Sem Sag og Albert Seheims verksted inkludert omvisning.
 Hagaløkka skole SFO – deltok i tur til Drengsrudbekken. Vi pratet om vann og
vassdrag og barna lette etter bunndyr etc.
 Nettverksiden levende.vassdrag.no med undervisningsmateriale (startet av
Oslo elveforum) er oppdatert med innsats fra Bærum elveforum (som har
kapital og har satt ut oppdraget) og faglig bidrag fra Asker og Oslo.
 Deltok på Semiaden 09.09.18 med quizz og info for barn/familier.

4.3
Regulerings og byggeplaner, forvaltningsplaner, kommunens planer
 Deltatt med høringskommentarer i 7 saker: Høn-Landås-Fusdalskogen,
Kommunedelplan Klima-Energi-Miljøplan, Temaplan sykkel, Rapport om
dammer, Høringsmøte om Røyken sentrum, Kommunens
handlingsplan/budsjett, Vannområde Indre Oslofjord Vest Hovedutfordringer.
 Sendt innspill i 6 saker – de fleste før oppstart reguleringsarbeid: Bane Nor
vendespor og driftspor, Perleporten, Varmestua, Bondilia, Damveien,
Vinterveien 2
 2 klager: ny bro over Neselva nord for Bergerveien og skilt ved Vaskehallen
på Nesbru.
 Det er ca. 15 andre saker som vi har engasjert oss i med kommentarer/
innspill/rapportering om ulovligheter etc. Den mest alvorlige var utslipp av
boreslam fra energibrønnboring som kommunen politianmeldte basert på vår
informasjon og bilder.
 Miljødirektoratet har gitt pålegg til forbedring av Fransekleiv Skiskyteranlegg
med utgangspunkt i naboers klage og våre spørsmål.

4.4
Diverse.
 Deltatt på mange seminarer i Vannforeningen og andre arrangementer
innenfor tema som er relevant for Asker Elveforum (uten kostnad for AE) –
det gir kunnskap og kontakter
 Bidro med innlegg på Ordføreres miniseminar om plast - 14.02.18.
 Skrevet 3 innspill i Budstikka – om Askerelva, Drengsrudbekken og
Varmestua/Askerelva
 Lagt ut relativt mange innlegg på Facebook
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4.5

Vellykket seminar «Forvaltning av urbane vassdrag» 19.04.18 sammen med
Oslo elveforum og Bærum elveforum – Fylkesmannen, Asker kommune med
flere bidro med midler og foredrag. 130 deltok.
Plukket søppel regelmessig – ett medlem bidrar sammen med en fra styret for
oppfølging av avtalen med kommunen (østre del av Askerelva fra
Askerholmen gangbro til Kirkeveien).
I tillegg - har dratt opp sykler, bilbatteri, bildekk, plastemballasje etc. i 2 økter i
Askerelva og 3 økter i Neselva (vadet med gummibåt) – en fra styret og ett
medlem.
Deltok med installasjon i Vardåsen skianlegg på Lysvandringen på FN dagen
24.10.18. Laget en plakat i PVC 160 x 100 cm ved å kopiere opp en Sabima
illustrasjon, hengte den i en rundstokk festet til snøkanon. Mindre plakater
med FNs bærekraftsmål relatert til vassdrag. Kommunen sørget for
lyskastere.
Deltok på Frivillighetskonferansen 25. november med plakaten.
Deltatt i etablering av norelv.no. Bærum elveforum var prosjektleder basert på
midler fra Miljødirektoratet for å bidra med informasjon til etablering av flere
lokale elveforum
Dokumenterte 10 års flommen 11-12 november med bilder i en presentasjon
sendt til Kommunal Teknisk avdeling.
Invitert til Røyken kommune ved utvalg Miljø, Klima, Samferdsel 28.11.18 for
å informere om Asker Elveforums arbeid og kommenterte forhold langs
Skithegga.
Sendt ut 3 statusrapporter underveis i 2018 via e-post til medlemmer og
andre.
Brevene som sendes til kommunen og Fylkesmannen er tilgjengelig via en
link til kommunens tekniske saksarkiv via en link på askerelveforum.no.

Årsmøtet/forummøter/foredrag/turer:

08.02.18
Årsmøtet + tema:
Asker kommune presenterte «Kommunedelplan vann 2018-2029» ved Per
Øystein Funderud, leder for VA – plan og investering og Carla Kimmels De Jong,
fagansvarlig for vannmiljø.
19.04.18
Heldagsseminar på CIENS
Seminar arrangert i samarbeid med Bærum og Oslo elveforum, se ovenfor.
30.04.18
Foredrag om Askerelva i NaKuHels historielags åpne møtet
Ved styreleder Unn Orstein. Rekordeltagelse med 140 personer.
26.11.18
Forum møte om miljørett
Hvilke lover beskytter vassdragene ved Inger Staubo, NVE. Oppsummerte
resultater fra forskningsprosjekt om Plan- og Bygningsloven og status på
byggesaker langs vassdrag ved Unn Orstein.
12.12.18

Foredrag om Askerelva i Nesbru Rotary

29.04.18
Elvetur i samarbeid med Asker Turlag
Grodalselva fra Kistefossdemningen til Grodalen Mølle langs østsiden og retur på
vestsiden av elven
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30.08.18

Elvetur i samarbeid med Asker Turlag – Rundtur Neselva

5.
OPPSUMMERING
Vi mener at vi også i år har holdt et høyt tempo og høy kvalitet på våre brev og eposter i Asker Elveforums tredje år. Det skjer fremdeles svært mye langs Askers
vassdrag og vi håper at vårt engasjement for å bevare og forbedre vil gi
resultater på kort så vel som lang sikt. På generell basis kan vi ikke si oss helt
fornøyd i dag – men vi ser en ytterligere forbedring i 2018 angående kunnskap
og holdninger.
Det er stadig mulig for eiere, utbyggere og kommunen å forbedre sin holdning til
og oppfølging av de krav som ligger i Vannressursloven § 11 og
Kommuneplanen 7.

Asker 15.01.19
Unn Orstein sign.

Erik Helland-Hansen sign.

Dan Lundquist sign

Jonas T. Vevatne sign.

Kirsten Vaaje sign.

Torger Hjalmar Ugstad sign.
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