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(Styreleder Vettre Velforening)
Velforeningstomta
Historikk og data
Kap.1. Innledning:
Det har i lengre tid vært et ønske i styret å lage en kronologisk oversikt over Vel-Tomtas
historie fra 1950 og frem til dagens omreguleringsprosess. Dels for at riktige data og tall skal
være tilgjengelig for kommende styre-medlemmer samt som del av Velforeningens nettside.
Dette har vært noe problematisk å kartlegge for eldre forhold da tidligere dokumentasjon er
for det meste er lagt på lager i Asker Bibliotek og gjenomgang krever mye arbeide.
Vi håper imidlertid at dette dokumentet er kan gi informasjon om de viktigste begivenhetene i
denne perioden.

Vel-tomta slik den ser ut nå.
Kap.2. Kort, kronologisk oversikt.
De fleste av de begivenheter som er nevnt i ”tidslisten” nedenfor, blir beskrevet mer detaljert
i påfølgende nummererte kapitler.
3. Tilstand før 1957.
4. 1957. Velforeningen kjøper tomta fra Gårsdnummer 58, Br.nr 10. Blir Br.nr. 134
5. 1976. Ca 50% av nåværende tomteareal leies ut til J.Fossnes for næringsvirksomhet.
.

6. 1977. Velforeningen selger vei-grunn til Norsk Sykepleierforbund. Siden benevnt Br.nr
191.
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7. 1978. Oppmåling og arrondering av Br.nr. 191 til nåværende størrelse etter protest fra
Velforeningen.
8. 1983 En liten tomt på Kiwi-siden, Br.nr. 133. solgt til butikkeier Torstein Larsen.
9. 1986 Br.nr. 134 omreguleres fra Næringsvirksomhet til ”Almenne formål/Grendehus”.
10. 1987 Ekstraordinært Årsmøte bes av styre å godkjenne start av utbygging av
Grendehus og boliger i blokk. Forslag synes å ha blitt nedstemt.
11. 2000. Styret i Velforeningen gjenopptar Grendehussaken basert på tidligere arkitekttegninger. Kommunen avslår behandling med henvisning til planlagt utbygging av
veikryss.
12. 2007 Styret pålegges av ordinært årsmøte å ”gjøre” noe med tomta.
13. 2008 Styret starter opp prosjekt ”Vettre Nærsenter” sammen med noen andre
grunneiere.
Sistnevnte prosjekt pågår ennå og her finnes mye dokumentasjon, bl.a. på nettsiden som
ikke gjengis her.
Helt til slutt finnes noen opplysninger fra offentlige arkiv.
Kap.3. Før 1957
Området var opprinnelig en del av Vettre Nordre frem til 1957.
Utfdrag fra A&B Leksikon:
”Bruksnr. 58/10, L.P. Wettres v 45. Reier Mortensøn kjøpte denne gårdparten i 1720. Ny eier ble
Tollef Andersøn i 1748. Bruket ble delt i to like deler til sønnesønnene Jon som fikk bruksnr. 58/21 og
Lars Larsen som fikk bruksnr. 58/10 i 1822 og hadde det til 1843. Petter Larsen fra Gisle kjøpte
bruket i 1860. Sønnen Lars Pettersen Wettre, som var ligningssjef i Asker 1909–41 og bygdas
ordfører 1922–37, utvidet bruket med en del av Østre Vettre. Sønnedøtrene Olaug og Ragnhild drev
barnepensjonat på bruket. Det er fortsatt i slektens eie, men har ingen driftsbygninger, og jorden leies
ut.”

NB: Olaug og Randi var døtre av L.P. Wettre.
Vettre Søndre og Nordre var opprinnelig et bruk som ble delt i 1720, men bygninger på
begge bruk lå sammen ved Kirkesletta fram til ca 1770-90. Petter Larsen Gisle drev forøvrig
butikk der i slutten av 1800-tallet så butikkvirksomhet har lange tradisjoner på dette området.
Området rundt var dyrket mark og man kan fortsatt se spor etter tidligere tids driftsformer.
På nåværende tomt kan man se spor etter kjerreveier som ble benyttet i drifta. Kjøring av
høy og ved og flytting av beitende dyr. Selve tomta ble nok ikke benyttet til annet siden
jordsmonnet der er meget tynt.
Med hjelp av hva eldre beboere husker er følgende kart tegnet for å vise disse veiene.
(NB: Tegnet inn på moderne kart av undertegnede.)
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Området var forøvrig en poulær samlingsplass for folket på Vettre sommers tid. med dans,
tombola og salgsboder.

I 1956 ble området nedenfor Konglungveien omregulert til boligbygging, aktuelle tomter
oppdelt og gitt Br.nr. Dette er vist på gammelt reguleringskart fra 1956, se neste side.
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Kap. 4. 1957. Velforeningen kjøper tomta fra Gårsdnummer 58, Br.nr 10. Blir Br.nr. 134
Vel-Tomta var på østre side av Konglungveien og beholdt daværende regulering som
Nærings-virksomhet i følge skjøtet:

(For å lese teksten, øk forstørrelse på dokument, nederst til høyre!)
Underskrivere som selger er sønn samt døtre av L.P.Wettre, født mellom 1907 og 1918.
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De yngste Edith og Anethe hadde giftet seg og flyttet til Oslo.
Kap. 5. 1976. Ca 50% av nåværende tomteareal leies ut til J.Fossnes for næringsvirksomhet.

Arealet utgjorde det meste av tomtas midtre, flate del.
Leiebeløpet ble øket til kr. 7000 i 2006.
I forbindelse med overføring av disposisjonrett til ME, prosjekt ”Vettre Nærsenter”, ble
avtalen sagt opp av Vettre Vel i 2009.
Kap. 6. 1977. Velforeningen selger veigrunn til Norsk Sykepleierforbund (NSF). Siden
benevnt Br.nr 191.
I forbindelse med Norsk Sykepleierforbunds etablering av kurssenter ble en del av Vel-tomta
solgt til forbundet som veigrunn/adkomst til senteret.

6

Denne delen, br.nr. 191, fulgte ikke med da Norsk Sykepleierforbund solgte til Thon Vettre
Hotell, og er ikke nevnt i dette skjøtet. Etter en periode i 2007-09 da ingen ville vedkjenne
seg eierskap, ble br.nr 191 så kjøpt fra Norsk Sykepleierforbund av hotellet i 2010.
Klausulen om fri adgang til Velforeningstomta er meg bekjent ikke opphevet.
(NB: Br.nr. 191 er registrert hos Fylkesmannen med forntidsfunn, jernaldergrav.)
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Kap. 7. 1978. Oppmåling og arrondering av Br.nr. 191 til nåværende størrelse etter
protest fra Velforeningen.
Da kommunens kart over området viste at kjøpt NSF tomt var større enn forutsatt i
overenskomsten, og bl.a inkluderte frisikts-soner protesterte Vettre Velforening på denne
inndelingen og forlangte oppmåling.
NSF sa seg enig med Velforeningen i disse protestene og ny oppmåling ble utført.
Resultatet ble eiendomsgrensene slik de er vist på moderne kart.
Kap.8. 1983 En liten tomt på Kiwi-siden, Br.nr. 133. solgt til butikkeier Torstein
Larsen.
Denne tomta, ca. 130 m2, ble i Oktober 1983 solgt til Torstein Larsen som den gang drev
butikken. Han solgte tomten videre til Liv Invest AS (Sigurd Horni) som eide tomten inntil den
nylig ble solgt til Asker kommune.. Denne er nå del av ny gang- og sykkelsti.
Kap.9. 1986 Br.nr. 134 omreguleres fra Næringsvirksomhet til ”Almenne
formål/Grendehus”.
I følge gjeldende liste over reguleringsplaner i kommunens arkiv ble tomta omregulert i
1986. Begrunnelse er ikke kjent, men har sannsynligvis sammenheng med aktivitet
beskrevet i Kap.10.
Kap. 10. 1987 Ekstraordinært Årsmøte bes av styre å godkjenne start av utbygging av
Grendehus og boliger i blokk.
Det finnes delvis komplett dokumentasjon av dette opplegget, men ikke møtereferat fra
møtet. I allefall kom det ingenting ut av dette i første omgang..
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Skisser fra den gang viser en typisk ”terrasse-blokk” i 2 eller 3 etasjer med leiligheter for
eldre, samt Vel-lokale på ca 400 m2. Alternativt 4 bolighus og Vel-hus.
Det finnes en rekke arkitekt-tegninger fra dette arbeidet, men alle disse kan ikke tas med
her, kun et eksempel.

Kap.11. 2000. Styret i Velforeningen gjenopptar Grendehussaken.
Dette forslaget med eksisterende tegninger ble på nytt tatt opp i av styret år 2000 og da
dukket også ideen om et Nærsenter opp.
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Etter ganske mye arbeide og omfattende vurderinger, kontakt med kommune osv. ble saken
nektet behandling av kommunen. Begrunnelsen var at det var nødvendig å avvente
utbedring av veikryss Slemmestadveien-Konglungveien. Ferdigstillelse av dette arbeidet
våren 2006.
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Gjeldende reguleringsplaner i henhold til kommunens arkiv:
Reguleringsplan for krysset Slemmestadveien/Konglungveien, vedtatt 11.09.1996.
Planen omfatter krysset Slemmestadveien/Konglungveien, samt gang-/sykkelvei langs
Slemmestadveien. Tiltaket ble gjennomført våren 2006.
Reguleringsplan for Vel-tomta, stadfestet 12.02.1986.
Planen tilrettelegger for utbygging av et vel-hus på eiendommen. Dette er aldri gjennomført.
Reguleringsplan for Vettre hotell, stadfestet 12.05.1977.
Planen tilrettelegger for utbygging av Vettre hotell, slik vi i dag kjenner det.
(Opprinnelig kurssenter for NSF, området er regulert til ”undervisningsformål”.)
Reguleringsplan for Bo- og behandlingssenter på Vettre, vedtatt 11.09.1996
Etter en arkitektkonkurranse tidlig på 1990-tallet, ble det regulert inn et bo- og
behandlingssenter på åsryggen like øst for Vettre hotell. Prosjektet ble imidlertid aldri
gjennomført, da Asker kommune fikk muligheten til å erverve Akerskolen oppe ved
Røykenveien, og bygget deretter denne om til det vi i dag kjenner som Risenga bo- og
omsorgssenter.
Ved revisjon av kommuneplanen i 2002 valgte Asker kommune å flytte tomta for bo- og
behandlingssenteret, fra den regulerte beliggenheten på åsryggen, og ned på jordet som
ligger sør for åsryggen. Dette var begrunnet med hensynet til landskap, terreng og
vegetasjon, synliggjort gjennom forarbeidene til fylkesmannen i forbindelse med verneplan
for indre Oslofjord. I ettertid er da også åsryggen lagt inn i verneplanens virkeområde som
landskapsvernområde.
Reguleringsplan for Konglungveien, vedtatt 05.02.08
Planen tilrettelegger for gang-/sykkelvei langs Konglungveien.

