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I 1939 så innkallingen slik ut: 

Til medlemmene 
Vestbygden vel holder årsmøte i Folkets hus 
lørdag den 21-1-39 kl. 18 (6) 

Dagsorden til møtet: 
1. Protokoll 
2. Beretning 
3. Regnskap 
4. Skrivelser 
5. Kontingenter 
6. Forslag fra styret 
7. Valg 
8. Eventuelt 
 
Etter årsmøtet holdes fest for medlemmene med familie 
(voksne). 

Herrer betaler kr 1,- 
Damer tar med smørbrød. 

Festkomiteen og styret henstiller til medlemmene at 
hver gjør sitt for å få et godt frammøte både til årsmøtet 
og festen. 

Altså, vel møtt lørdag den 21. 
Syret og festkomiteen. 

Formannen har ordet  
Et nytt år er i gjære, Spikkestad 
Vel ser tilbake på et flott år med 
mange aktiviteter. 

Vi har allerede begynt å planlegge 
dette årets aktiviteter, det første 
er Spikkestad Dagen  
Lørdag 1 juni, hold av dagen.  

Dette ser ut til å bli et årlig arrangement, vi får 
mange bra tilbakemeldinger på godt gjennomført 
arrangement. Vi ønsker også innspill i forbindelse 
med arrangementet, ta kontakt om dere har ideer. 

Vi håper etter hvert at vi skal bli flere til å være med 
å dra lasset sammen med oss. 

Vi tenker da på kjøpesenteret som er under 
planlegging og regner med at det da blir dannet en 
senterforening. 

Vi kommer tilbake i neste nr av Spikkestad Posten 
med program og mer info. 

Spikkestad Vel bidrar økonomisk til tiltak i 
nærmiljøet, i 2012 bidro vi med nesten kr 60000.- til 
forskjellige lag/foreninger, til ROS Arena bidro vi 
med kr 20000.- til TV i kafeen, Teatergruppa fikk kr 
5000.-, Røyken Brass fikk kr 10000.-, Røyken skoles 
musikkorps fikk kr 10000.- samt at vi bidro med ca 
kr 13000.- til den årlige pensjonistturen. 

Vi håper at beløpene kommer godt med . 

Det nærmer seg også årsmøte i Spikkestad Vel , se 
egen sak i bladet. 

Jeg vil nok en gang oppfordre alle som ikke er 
medlem av Spikkestad Vel å melde seg inn , 
kontigenten er kun kr 100.- og kan innbetales på 
konto nr 5082 05 84616. 

Vennlig hilsen  

Leder av Spikkestad Vel 

Svein Ivar Hansen 

  

 
Årsmøte 2013 

Tirsdag 5.mars kl 19.00 

Gamleskolen 
Aktivitetshus 

Dagsorden i henhold til vedtektene. 

Alle er hjertelig velkommen. 

Medlemmene har stemmerett. 

Du kan melde deg inn på møtet. 

Styret 
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Stasjonsbyen Spikkestad 
I det forrige nummeret av Spikkestad-Posten viste vi 
bl.a en ideskisse over hvordan det skulle kunne 
komme til å se ut rundt Aktivitetshuset 
Gamleskolen. Etter at dette nummeret kom ut ble 
det annonsert at planleggingsarbeidet skulle 
påbegynnes. Det vi hadde sett var altså ikke 
planlagt.  
Spikkestad vel ga følgende høringssvar på 
annonsen: 
 
Arkitektene Fosse og Aasen AS 
Drammensveien 126 
0277 Oslo 
 
Kopi til 
Røyken kommune, Planavdelingen 
Rådhuset 
Katrineåsveien 20 
3440 Røyken 

Spikkestad 17.12.2012 
Oppstart planarbeid for gnr./bnr 6/20, 85/72,mm, 
Spikkestad i Røyken. 
Spikkestad vel ønsker å gi nedenstående innspill til det 
varslede planarbeidet: 

Som en innledning siterer vi litt fra Områdeplanen for 
Spikkestad 

BESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR 
SPIKKESTAD 

Bestemmelsene er revidert i tråd med vedtak i 
kommunestyret 01.12.2011, slik at områdebetegnelser og 
formål er i tråd med vedtak. 

§1 Formål med planen, intensjon og 
hensikt/virkeområde (Pbl § 11-6) 
Den overordnede målsetting for planarbeidet er å skape en 
attraktiv, intim og levende stasjonsby med fokus på miljø 
og bærekraft. 

Vi har i tillegg tatt med et par sitater fra planen: 
"Hele planområdet skal utformes som kvartaler med 
bymessige strukturer, men samtidig ivareta Spikkestads 
identitet og egenart." 

"Kommunen skal påse at det utarbeides en 
infrastrukturplan for hele planområdet. 
Infrastrukturplanen skal omfatte grønnstruktur, estetikk, 
overvannshåndtering, belysning, gater og gatebruk". 

Det aktuelle området vil i fremtiden utgjøre en ikke 
uvesentlig del av "Stasjonsbyen Spikkestad". 

Beklageligvis finnes det ingen overordnet plan for denne 
"byutviklingen" og heller ingen oversikt over 
bevaringsverdige elementer. 

Spikkestad vel forutsetter derfor at de to bygningene - 
Teglverksveien 1 og 2 med mellomliggende grøntareal, 
bevares som et identitetsskapende element i 
byutviklingen. 

Grøntarealet bør i fremtiden kunne opparbeides 
parkmessig og utgjøre en fin lunge i den nye byen. 

Historielagets årbok 
I Historielagets årbok for 
2012 er det en hel del 
interessant stoff for oss 
vest i bygda. 
Inger Drengsrud Førde 
skriver om Skattefunnet 
på Brøholt i nytt lys, Ole 
Sønju skriver om 140 år 
med jernbane i bygda og 
Jørn Jensen har med en 
lang artikkel om 
Ovnerud. Årets årbok er 
den første med fargetrykk og kan bestilles på 
Historielagets hjemmeside: historielaget.no  

 
Spikkestad stasjon - JERNBANEBUA 

Grendehuset 
Her ser dere kopi av 
andelsbrevet 
tilhørende Spikkestad 
Vel. I brevet som er 
kvitteringen for en 
andel på kr 100.000 
står det bland annet 
følgende: 
"Andelsbrevet gir 
ihendehaveren 
fortrinnsrett ved 
utleie". 
Nå dekker kanskje nye 
ROS-Arena over en del 

av behovene som Grendehuset har dekket, men 
også i fremtiden vil dette nyoppussede og fine 
huset dekke mange behov.  
Ring Evy Thune på mobil 970 97 017 eller send en e-
post til utleie@spikkestad.no  
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VEDTEKTER 
FOR 

SPIKKESTAD VEL 
Av 6. mars 1990 med endringer av 4. april 1995, 9.mars 2011 

 
§ 1 FORMÅL 

Foreningens formål er å fremme medlemmenes 
felles interesser på Spikkestad og virke for stedets 
forskjønnelse og trivsel. 
Foreningen opptar til behandling enhver sak som 
kan tjene disse formål 
Foreningens styre kan samarbeide med andre 
foreninger eller institusjoner i saker av felles 
interesse. 
Foreningen er medlem av VELforbundet og er 
partipolitisk nøytral. 
 

§ 2 MEDLEMSKAP 
Enhver som bor eller har eiendom innen foreningens 
område og som betaler den fastsatte kontingent, er 
medlem. 

§ 3 KONTINGENT 
Årsmøtet fastsetter kontingenten som betales 
forskuddsvis. Medlemmer som ikke har betalt sin 
kontingent innen regnskapsårets utgang, kan 
strykes etter forutgående varsel fra styret. 
Vedkommende har da ikke medlemsrettigheter før 
skyldig kontingent er betalt. 
 

§ 4 FORENINGENS LEDELSE 
Foreningen ledes av et styre som består av 7 – syv 
medlemmer, Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 
– tre styremedlemmer samt 2 – to varamedlemmer. 
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 – fire 
styremedlemmer (inkl. varamedl.) er tilstede. 
Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. 
Alle saker og all korrespondanse skal legges frem 
for styremøtet. 
Styrets vedtak skal protokolleres. 
Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til 
alminnelig administrative formål og rett til å bevilge 
beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. 
Alle utbetalinger skal være anvist av foreningens 
leder. 
Regnskapet skal følge kalenderåret. 
Medlemsmøter avholdes når styret finner det 
nødvendig og det skal bekjentgjøres minst 2 – to 
uker i forveien. 
Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. 
Ordinært årsmøte avholdes i mars måned. Tid og 
sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med 
minst 14 – fjorten dagers varsel. Innkallingen skal 
angi de saker som skal behandles på årsmøtet. 
Årsmøtet behandler, årsberetning, regnskap, 
innkomne forslag og valg ihht. § 5. 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må 
fremsettes skriftlig til styret innen 1 – en måned før 
årsmøtet. 
Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall 
blant de frammøtte om er stemmeberettigede. 

Lovendring krever 2/3 flertall. 
Det velges dirigent til å lede årsmøtet. 
Årsmøtets beslutninger protokolleres. 
Ekstra ordinært årsmøte skal avholdes når styret 
finner det påkrevd eller når minst ¼ av 
medlemmene kommer med skriftlig krav om det. 

§ 5 VALG 
Årsmøtet skal velge: 
Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 – tre 
styremdlemmer, 2 – to varamedlemmer, 2 – to 
revisorer og valgkomitè på 3 – tre medlemmer. I 
tillegg kan årsmøtet velge utsendinger til landsmøtet 
i Norges Velforbund. 
Leder velges for 1 – ett år av gangen. Nestleder, 
sekretær, 1 – ett styremedlem og 1 – ett varamdlem 
velges det en året for 2 – to år av gangen. Kasserer, 
2 – to styremdlemmer og 1 – ett varamedlem velges 
det andre året, for 2 – to år av gangen. 
Valgkomitèen og revisor velges for 1 – ett år av 
gangen. 
§ 6 OPPLØSNING AV FORENINGEN 

Beslutning om foreningens oppløsning kan bare skje 
når minst ¾ av samtlige medlemmer i foreningen 
skriftlig har godkjent det. Har foreningen midler, skal 
disse benyttes til beste for stedets beboere. Det 
møtet som vedtar opløsning av foreningen 
bestemmer også anvendelse av midlene. 

Til utleie 

 
 

 
Ønsker du å leie noe av utstyret, kan du 

kontakte Svein Ivar på mobil 474 63 024 eller 
på e-post svivhans@online.no 

mailto:svivhans@online.no
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Årsmelding 2012-2013 for Spikkestad Vel 
 
Styret: 
Leder:  Svein Ivar Hansen 
Nestleder:  Trond Ølstad  
Sekretær:  Kjell Jørgensen 
Kasserer:  Randi Steiro 
Styremedlem:  Elin Erlandsen  
Styremedlem:  Gunnar Andersen 
Styremedlem.  Finn Mathisen 
Varamedlem:  Eva Stenseth 
Varamedlem:  Maaikel Reiber 
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 31.12.2012 var 461 

Flagging 17.mai. Som vanlig var flaggene oppe langs 
Spikkestadveien 17.mai. 

Spikkestaddagen 2.juni ble meget vellykket. Vi var igjen 
utrolig heldige med været selv om det var litt kjølig. 

Bildeutstilling 27.-29.oktober. Meget vellykket utstilling 
på Aktivitetshuset Gamleskolen. Stor takk til Bjarne Kjos. 

Julegranstenningen 24.november 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.  

Tur til Høgåsen søndag 21.oktober. Dette ble igjen en 
vellykket tur med Elin Erlandsen som kunnskapsrik guide. 

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: ROS-Arena kr 
20.000,- til TV i kantina, Tur for Eldregruppa kr 13.825,-, 
Teatergruppa kr 5.000,-, Røyken Brass kr 10.000,- og 
Røyken Skoles Musikkorps RSM kr 10.000,-. 

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. 

 

Kråkeinvasjon 

 
Den 13. februar var det en kjempestor kråkeflokk som 
passerte Spikkestad. De hadde pause i alle tretoppene  
før de gjorde noen flotte oppvininger i luften før de dro 
videre. 

 

Du treffer oss på åpne styremøter. Som 
regel første tirsdag i måneden. 

Møtene finner sted i Aktivitetshuset 
Gamleskolen fra kl. 19.00 

Velkommen! 
Medlemsskap og kontingent 

Medlemsskapet i Spikkestad Vel koster  
kr 100,- per år  

og gjelder for hele husstanden. 
Kontonummeret til Spikkestad Vel: 

5082 05 84616 
Postadressen er:  

Postboks 12, 3431 Spikkestad 
Velkommen som medlem 
http://spikkestadvel.no 

http://spikkestadvel.no/
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