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Billingstad vel en aktiv 90-åring
I 2012 er det 90 år siden Billingstad Vel ble
stiftet. Den viktigste grunnen til å danne et
eget vel på Billingstad var den vanskelige
veisituasjonen i området. Drift av velveier
har også vært en av de viktigste oppgavene
for vellet helt frem til 1. januar 2010 da
dette ansvaret formelt opphørte.
Selv om vi for tiden arbeider med andre
saker, er vellet fortsatt opptatt av at
Billingstad skal være et trygt og godt sted
å bo. I løpet av det siste årene har vellet
derfor bidratt både praktisk og økonomisk til
oppgradering av LYN-banen og skiløypen fra
Billingstad til Vestmarksentra.
I tillegg har vellet det siste året engasjert
seg på beboernes side og aktivt arbeidet
mot utbygging av en 24 meter høy mobilmast ved Billingstad skole/Billingstadbanen.
Dette arbeidet vil vi i vellet fortsette med
også i tiden fremover.

I løpet av det siste året har vi også
opprettet en egen Facebookside for vellet.
Denne er tenkt å være et supplement til
våre websider: www.billingstad.no
90-årsjubileet vil bli markert på ulike måter
gjennom året. Hovedmarkeringen vil være
under den tradisjonsrike LYN-festen, som
i år vil gå av stabelen lørdag 16. juni. Sett
av dagen allerede nå. Vi i vellet håper på
ekstra stort oppmøte i år. I tillegg vil
Historielaget i løpet av høsten gi ut en
oppdatert utgave av heftet som ble gitt ut
ved vellets 75-årsjubileum. I tillegg til
vellets egne markeringer, vil det i år også
bli gitt ut en bok om Billingstad. Boken,
som heter ”Fra Hav til Hager”, er forfattet
av Olaf Gundersrud og forteller historien om
vår nærmiljø fra forhistorisk tid og frem til i
dag. Boken vil være til salgs på vår
nærbutikk Joker i løpet av kort tid.
For fortsatt å kunne være en aktiv forening
trenger Billingstad Vel din støtte. I 2011
hadde vi omtrent 450 medlemmer.
Ettersom vi nå nærmer oss 1000 hustander
på Billingstad ønsker vi oss fortsatt flere
aktive medlemmer. Vi håper derfor at så
mange som mulig benytter den vedlagte
blanketten og betaler kontingenten for
2012. Målet er at vi i vårt neste vårbrev kan
rapportere om ny medlemsrekord i
Billingstad vel.
Styret
17. mai på Billingstad skole
Tradisjonen tro er det også i
år 17. mai arrangement på
Billingstad skole.
Alle er hjertelig velkomne til å
delta. Programmet for dagen vil dere finne i
invitasjonen fra 17. mai komiteen på
Billingstad skole som vil bli delt ut i løpet av
kort tid. Programmet vil så snart det er klart
kunne lastes ned fra våre hjemmesider:
www.billingstad.no
Tidligere år har det blitt satt opp buss fra
skolen til Skaugum. Vellet har, på grunn av
liten oppslutning blant våre beboere, i år
besluttet ikke å sette opp buss.
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Siste nytt angående «Gamle» master
Statnett må bygge om kraftstasjon på
Hamang før kraftlinjene over Billingstad kan
tas ned, konsesjonssøknad for ombygging
ble sendt fra Statnett til NVE juni 2011.
Billingstad Vel har fulgt opp statusen på
denne søknaden:
Status fra Statnett oktober 2011: NVE har
hatt konsesjonssøknaden på høring og
Statnett har fått krav om diverse kraftsystemmessige utredningar. Dette vil ta
noko tid så eg trur ikkje NVE vil gi
konsesjon før på nyåret 2012. Dermed
så trur eg ikkje stasjonen blir ferdig før
i 2015/2016 så riving av 47 kV linje i
2016/2017.
Status fra Statnett februar 2011:
NVE prioriterer ned denne konsesjonssøknaden til fordel for konsesjoner på nye
anlegg i Nord-Norge.
Oppfølgingsspørsmål frå Billingstad Vel
februar 2011: Betyr dette at NVE ikke har
noen spesifikk frist for å gi tilbakemelding
på utredningen dere har forelagt dem, og at
de i teorien kan utsette dette i 20 år til?
Svar fra Statnett: Dei har ingen bindande
svarfrist men dei viser til at Statnett ikkje
kan starte med bygginga før ny E16 er
ferdig. Dermed så kan dei vente litt før dei
gir konsesjon. Eg trur at i løpet av 2012 så
har vi ein konsesjon på plass.
Nærbutikken Joker
Vi vil fortsatt oppfordre alle til å bruke
nærbutikken! Det er viktig at vi beholder butikken på
Billingstad. Vi minner om at du kan få
varene kjørt hjem fra Joker!
Ny mastesak
344 underskrifter hittil: Støtt vellet i
kampen mot mobilmast ved Billingstad
skole!
Det handler om å trygge våre barns
oppvekstvilkår. Billingstad Vel bruker derfor
sin klageadgang i saken om etableringen av
en 24 meter høy mobilmast ved Billingstadbanen. Det mest barnetette området på
hele Billingstad. Vi mener kommunen her
tar avgjørelser som til de grader bryter med
både deres egne politiske intensjoner, og
kommunens innbyggere.
Å bruke argumenter som at dette vil gi
fotballbanen gratis lysmast, og kommunen
leieinntekter, kan ikke gå foran det faktum
at våre barn blir utsatt for en hittil ukjent
strålingsfare over tid. Vi behøver ingen

kommersielle aktører for å skaffe lys til
banen, det kan vellet selv koste om dette
skulle bli aktuelt. Vi mener rådmannen
snakker både mot bedre vitende og seg selv
i denne saken. Og som budstikka skriver i
en nyhetssak om denne mastesøknaden, så
sier rådmannen at - ”antenner i størst grad
bør plasseres så langt unna bebyggelsen
som mulig”. En kraftig selvmotsigelse når
man kjenner vedtaket om dispensasjon som
er gitt. Det finnes hundrevis av mål med
ubebodd mark hvor en slik mast kan stå.
Som det også fremkommer i saken i
Budstikka om denne masten, heter det at
–” på grunn av strålingsfrykten har
kommunen tidligere valgt å avslå søknader
om antenner i nærhet av skoler og barnehager.” Det forundrer oss at ikke Askers
politikere viser større undringskompetanse,
eller har fått med seg at Bærum kommune
har avslått mastesøknaden innenfor sine
kommunegrenser flere ganger allerede. Sist
på Tanum nå i slutten av april.
At rådmannen og politikerne her dekker seg
bak Statens Stråleverns uttalelser om hva
som er godtatte stråledoser, blir av mindre
verdi når vi samtidig har dokumentasjon på
at andre kommuner avslår søknader
nettopp på det grunnlag at det her ikke
finnes tilstrekkelig forskning på hva som er
sikker stråling over tid. Eller sagt på en
annen måte. At i slike saker skal minste
grad av tvil falle tiltalte til gode. I denne
saken er det våre barn.
Støtt vår sak ved å gå inn på følgende
adresse: http://www.underskrift.no/
vis.asp?kampanje=3902
Her kan du signere kampanjen hvor vi nå
nærmer oss 400 underskrifter. Har du ikke
mail, kan du få noen du kjenner til å signere
fra sin datamaskin for deg. Det er viktig at
alle i husstanden signerer.
Økologiske parseller leies ut på
Åstad Gård, ved interesse
ring 470 22 683
Bedre skilting, men ingen fartstavle
I Vel’et er vi engasjert i, og pådrivere for
trafikksikkerheten i nærmiljøet vårt. Dette
blant annet ved å være medlem i foreningen
Asker og Bærum trafikksikkerhetsforening,
og ved jevnlig å være i dialog med statens
vegvesen. Etter forespørsel vil Billingstadveien nå bli bedre skiltet.
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Dette skriver Statens Vegvesen om vårt
nærområde: Billingstadveien er videre
allerede skiltet med redusert fartsgrense
40 km/t, og det er etablert humper.
På strekningen med separat gang/
sykkelveg, er det etablert opphøyd
gangfelt ved skolen.
Vegdirektoratet retningslinjer for bruk av
fartstavler er, i likhet med retningslinjene
for gangfelt, også strenge. Det benyttes
ikke fartstavler når det allerede er
redusert fartsgrense og etablert humper/
opphøyd gangfelt. Det er derfor ikke
aktuelt å etablere fartsmålingstavle på
det nåværende tidspunkt.
Det er videre foretatt en gjennomgang
av skilt på strekningen. På grunnlag av
denne gjennomgangen, vil plassering av
eksisterende skilt bli justert, og det vil bli
supplert med underskilt “skole”, i begge
retninger ved skolen. Dette vil bli utført
så raskt det lar seg gjøre. Statens vegvesen takker for henvendelsen og setter
pris på deres engasjement for trafikksikkerhet.

Innsamling av hageavfall
Fredag 11. mai setter vellet ut
3 containere på Lynbanen og 1 nede
ved Askenga hvor man kan kaste
hageavfall.

“Billingstaddamene
- ny forening på Billingstad!
Billingstad kvinne- og familielag,
lokalforeningen til Norges kvinne- og
familieforbund, har i en årrekke arbeidet
for et godt bomiljø på Billingstad. Laget
har drevet barnehage, og har
gjennom årenes løp arrangert mange
ulike typer aktiviteter og bidratt til det
gode bomiljøet vi har.
Antallet lokale medlemmer i Kvinne- og
familieforbundet er sterkt synkende, men
det lokale engasjementet er stort! Det er
derfor besluttet å legge ned Billingstad
kvinne- og familielag, men fortsette de
lokale aktivitetene i en ny og uavhengig
forening - Billingstaddamene.
Formålet med den nye foreningen vil
fortsatt være å bidra til et godt sosialt
miljø og trygge oppvekstvilkår på
Billingstad. Foreningen er åpen for
alle damer på Billingstad, i alle aldre.
Foreningen vil videreføre Barnas Dag,
dametrim, turgrupper, vinkveld og kaffe
og kaker på 17. mai men ønsker også å
se på andre typer av aktiviteter.
Meld gjerne inn din epost adresse til
billingstaddamer@gmail.com så holder
vi deg oppdatert på aktivitetene i
foreningen. Samme epost adresse kan
benyttes dersom du ønsker å engasjere
deg mer aktivt, har ideer til aktiviteter
eller andre innspill. Det vil også bli lagt
ut informasjon på Facebook (Damene
på Billingstad og Billingstad Vel) og ved
oppslag av plakater mv. “

Containerne hentes
mandag 14. mai.
For å sikre en vellykket aksjon må vi
påpeke følgende:
• Hageavfallet må IKKE buntes,
legges i sekker el. – men kastes løst
ned i containeren!
• Kun hageavfall (løv og småkvist)
skal kastes i containeren – IKKE
annet avfall (tre, stein, plast osv)
• Vis solidaritet – ikke fyll
containeren med uforholdsmessig
mye av eget avfall.
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Vellet trenger deg som medlem!
Det er mange gode grunner til og bli
medlem av Billingstad Vel. Vi jobber for
et godt og trygt lokalmiljø ved å
engasjere oss i saker av betydning for
Billingstads beboere og bidra med
aktiviteter og økonomisk støtte til
lokale tiltak. Det gode arbeidet
velforeningen gjør er ikke mulig uten
støtte fra våre medlemmer.
450 beboere i vårt velområde har
betalt medlemskontingenten for 2011.
Vi takker våre medlemmer og håper at
flere Billingstadbeboere vil bli medlem.
Ettersom det er over 1000 husstander
på Billingstad, bør det være mulig å få
flere medlemmer.

På dugnaden ble området ryddet, jord kjørt
ut og gress sådd. I tillegg ble vellets benker og bord oljet. Benkene er nå plassert på
ulike steder i vårt nærmiljø.
Lynkommisjonen ønsker å takke alle som
stilte opp på dugnaden.
Etter 17. mai vil entreprenøren Asker Drift
gå løs på de oppgavene som gjenstår på
LYN. Dette er først og fremst arbeidet med
å drenere området foran scenen. I tillegg vil
det bli gjennomført et større arbeid med å
planere akebakken og anlegge en ny sti opp
mot Tømtebakken.

For å bli medlem kan du betale inn til
konto 7874.05.04184.
Årskontingenten er kr. 280,- pr
husstand. Merk betalingen med navn
og adresse. Benytt gjerne
vedlagt innbetalingsgiro. Vi oppfordrer
deg også til å støtte oss ved å gi din
grasrotandel til Billingstad Vel! (Mer
informasjon finnes på
www.grasrotandelen.no)
Billingstad Vel tar gjerne imot
henvendelser om saker dere mener vi
bør engasjere oss i, samt søknader om
støtte til tiltak som gjør
nærmiljøet bedre. Send i såfall en mail
til velpost@billingstad.no

Lynkommisjonen planlegger ny dugnad i
slutten av mai måned. På dugnaden vil det
være behov for mange som kan være med
på å rake ut og planere akebakken før nytt
gress sås. Dugnaden vil bli annonsert på
www.billingstad.no og på vellets sider på
Facebook. Vi ønsker at nye Lyn brukes mye,
og håper at folk tar med seg søppel og er
med å holde anlegget i orden.
Styret i Billingstad Vel 2011/2012
Ånen Ringard (leder)

tlf 932 57 161

Linda Pedersen

tlf 922 19 554

Kato Helgheim

tlf 901 67 739

Frode Pedersen

tlf 907 22 391

Solveig Skjerven

tlf 926 97 752

Line Fleischer

tlf 924 44 388

Morten Dyrberg

tlf 412 03 203

Styret for Billingstad Vel ønsker deg en
fin vår og sommer 2012!
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Vårdugnad på LYN
Årets første dugnad ble gjennomført på LYN
lørdag 28. april. Tiltross for langhelg stilte
drøyt 20 voksne opp på dugnaden. I tillegg
var det minst like mange barn som bidro til
god stemning på dugnaden.

