
 

Postboks 12, 3431 Spikkestad 

Årsmelding 2013-2014 for Spikkestad Vel 

Styret: 

Leder:  Svein Ivar Hansen 

Nestleder:  Trond Ølstad  

Sekretær:  Kjell Jørgensen 

Kasserer:  Randi Steiro 

Styremedlem:  Elin Erlandsen  

Styremedlem:  Maaikel Reiber 

Styremedlem.  Gunnar Andersen 

Varamedlem:  Eva Stenseth 

Varamedlem:  Finn Mathisen 

Revisoerer:  Knut Blikra og Bjarne Kjos 

Valgkomite:  Steinar Sagvik, Molla Randen og Berit Myrvang 

Det har vært avholt 11 styremøter i perioden samt pakkemøte før julegranstenningen og monterings- og 

demonteringsmøter i forbindelse med Spikkestaddagen. 

Medlemstallet per 31.12.2013 var 533 

Flagging 17.mai. Som vanlig var flaggene oppe langs hele marsjruten 17.mai. Vi hadde i år kjøpt inn nye 

flagg og montert nye flaggholdere til den nye marsjtraseen via Bølstadhagan og Bølstadveien. 

Spikkestaddagen 1.juni ble meget vellykket. Vi var igjen heldige med været. 

Forsommertur til Høgåsen søndag 2.juni. Noen trosset det fine været og fikk en trivelig tur med 

hovedtema: "Omgangsskolen i området med lærer Erik Hansen".  

Høsttur til Høgåsen søndag 8.september. Dette skjedde i samarbeide med Røyken Historielag og ble 

igjen en vellykket tur med Elin Erlandsen som kunnskapsrik guide. 

Infomøte R.O.S.-Arena 28.november var et meget vellykket arrangement. Ordfører og rådmann 

informerte et hundretall interesserte fremmøtte om utviklingen av stasjonsbyen Spikkestad. 

Julegranstenningen 1.desember var veldig godt besøkt. Røyken Brass og RSM spilte til gangen rundt 

juletreet som vanlig. Vi takker dem hjertelig. Nissene delte ut pakker til barna og resten av disse ble 

senere gitt til barnehager.  

7 Nye benker ble utplassert i sommer. 

Stasjonsbyen Spikkestad. Som kjent er Spikkestad inne i en kraftig vekstperiode. Dette gjør at vellet 

hele tiden må være på vakt og engasjere seg. Her er det viktig at også medlemmene er våkne. 

Økonomiske bidrag er i perioden gitt til: Tur for Eldregruppa kr 10.192,-, Til innkjøp av hjertestarter kr 

5.000 og kr 50.000,- til IFA-prosjektet ved SPUSK og ROS-Arena. 

Spikkestad-Posten har kommet ut med 3 nummer i perioden. 

Utleie/utlån. Partytelt og høytaleranlegg er fortsatt populære leie/låneprodukter. 

Diverse. Vellet disponer fortsatt kjellerlokalet i Helledamsveien, lagerlokalet i Spikkestad Grendehus og 

lagerlokalet bak Steinar Sagvik. I kjellerlokalet har vi sluppet inn Røyken Historielag med en del av deres 

arkivmateriale og teatergruppa med deres utstyr. 

Spikkestad 6.mars 2014 

Svein Ivar Hansen, leder Trond Ølstad, nestleder 

Kjell Jørgensen, sekretær Randi Steiro, kasserer 

Elin Erlandsen, styremedlem Gunnar Andersen, styremedlem 

Maaikel Reiber, styremedlem  

Eva Stenseth, varamedlem Finn Mathisen, varamedlem 


