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Sommerferien står for døren – så nå er det på tide med litt info om hva som skjer på Konglungen! 
Årsmøte ble avholdt på Thon hotell Vettre 12. mars 2018, det var 28 frammøtte og det ble gode diskusjoner 
om velveiene og Nærmiljøpark og lekeplass på Merraneset. Referatet fra Årsmøtet er lagt ut på hjemmesiden 
til Konglungens Vel. 
 
Dugnad  
Takk til alle som var med og gjorde dugnaden 14.mai til en suksess i år også! Vi ryddet kvist etter hogst på 
Kuodden og kuttet busker langs Gamle Konglungvei. Etterpå var det brus og grilling av pølser i nydelig 
sommervær. 
 
Konglungens Vel deltok også på Strandrydderdagen 5. mai – en ryddeaksjon organisert av Asker kommune. 
Vi delte ut sekker og hansker til de som kom for å delta på ryddingen av strendene og får 4.000 kroner i 
inntekter for dette arbeidet.  
 
Konglungen Vel feirer 100 års jubileum 18.august 
Vi feirer oss selv med aktiviteter fra klokken 15 – så hold av dagen og kvelden. Detaljert program finner du 
her på baksiden og det vil også bli lagt ut på hjemmesiden. Det blir basar og gaver kan leveres til Berit 
Bjerkåsholmen i Konglungveien 1 innen 10. august. 
 
St. Hans feiring på Kuodden 
Tradisjonen tro blir det tenning av St. Hans bål på Kuodden i år også. Bålet tennes kl 21.00 den 23.juni. Alle 
er velkomne. 
 
Velveier – Asker kommune overtar ansvar for Gamle Konglungvei   
På årsmøtet 2018 ble det opprettet en veigruppe som ser på alternativer for drift og vedlikehold av velveiene 
på Konglungen. Vi mangler fremdeles en avgjørelse på når Gamle Konglungvei og deler av Konglungfaret 
kan overtas av Asker kommune, men veigruppen jobber videre med dette. 
 
Konglungen Nærmiljøpark på Merraneset 
Arbeidet går som planlagt og beregnes å være ferdig siste del av juni. I tråd med planen vil Ordfører Lene 
Conradi åpne parken offisielt 18. august som en del av feiringen av 100 årsjubileet. 
 
Plenklipping og byggearbeider kan være til sjenanse 
Husk å ta hensyn til naboene dersom du har byggearbeider eller når du skal klippe plenen og hekken i 
sommer – alle sitter pris på ro om kvelden og i helgene. Dette gjelder også bruk av høytrykksspyler. 
 
To our English-speaking neighbours, we want to stress this also in English: If you plan to do any work that 
implies noise with motorized utilities; construction, cutting of grass, trees etc., we kindly ask you to pay 
attention to your neighbours – we all want quiet evenings and weekends during summer.  
 
 
Konglungens Vel hjemmeside http://www.konglungensvel.com.  
 
 

Konglungens Vel ønsker alle velkommen til St. Hans bål på Kuodden lørdag 23. juni og                        
feiring av 100 års jubileet 18. august 2018. 

 
 

RIKTIG GOD SOMMER!  
 

  

http://www.konglungensvel.com/


 
 
 

 


