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Det har vært avholt 10 styremøter i perioden samt
pakkemøte før julegranstenningen og monterings- og
demonteringsmøter i forbindelse med Spikkestaddagen.
Medlemstallet per 31.12.2014 var 578
Flagging 17.mai. Som vanlig var flaggene oppe langs hele
marsjruten 17.mai.

Valg av dirigent
Dirigentens valg av møtesekretær
Årsberetning
Regnskap
Kontingent
Innkomne forslag
Valg
a. Leder – velges hvert år
b. Nestleder – ikke på valg
c. Sekretær – på valg
d. Kasserer – ikke på valg
e. 3-tre-styremedlemmer - 2 på valg
f. 2-to-varamedlemmer – 1 på valg
g. 2-to-revisorer – begge på valg
h. Valgkomite på 3-tre-medlemmer –
alle på valg
8. ca kl 19.30 - 20.30 .Vi får besøk av
Kommunalsjef Ulf- Erik Knudsen og
Plansjef Ingvild Skaset, som vil fortelle
litt om utviklingen på Spikkestad.

Spikkestaddagen 14.juni ble meget vellykket. Vi var igjen
heldige med været.

Hilsen
Styret`s leder
Svein Ivar Hansen
Mobil: 47 46 30 24
E-post: svivhans@online.no

Brunsneglebekjempelse vår og høst i samarbeide med
Røyken kommune.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vi takker Øystein Hoel for sponsing av juletreet og for
transporten av det.
Jubilemsgave: Styret ga på vegne av foreningen alle
betalende medlemmer Ragnhild Hofgaards bok
"SPIKKESTAD - en barndom på 50-tallet". Kostnad ca kr
70.000,-.
Økonomi: IL-ROS, skigruppa fikk kr 10.000,- som bidrag til
opparbeidelse av skiarena.
IL-ROS fotballgruppa fikk kr 7.500,- til USA-tur mot at de
malte deler av bensinstasjonen og deltok i riggingen for
Spikkestaddagen. Speiderne og Teatergruppa fikk begge kr
4.000,- for arbeidet med riggingen for Spikkestaddagen.
Stigruppa er i gang igjen med formålet å rydde og merke
stier i området.

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

Årsmelding 2014-2015 for Spikkestad Vel
Vellets 90. leveår!
Styret:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem.
Varamedlem:
Varamedlem:
Revisorer:
Valgkomite:

Julegranstenningen 30.november var veldig godt besøkt.
Røyken Brass spilte til gangen rundt juletreet som vanlig og
to representanter fra Røyken Kulturforum var forsangere.
Vi takker dem hjertelig. Nissene delte ut pakker til barna og
resten ble senere gitt til barnehager og 1. og 2. klasses
juletrefest.

Svein Ivar Hansen
Trond Ølstad
Kjell Jørgensen
Randi Steiro
Elin Erlandsen
Nina Marheim Sørsdal
Gunnar Andersen
Eva Stenseth
Finn Mathisen
Knut Blikra og Bjarne Kjos
Maaikel Reiber, Berit Myrvang og Åse
Pettersen

Utleie/utlån. Partytelt og høytaleranlegg er fortsatt
populære leie/låneprodukter. Vi leier ut lokaler og arealer
til Shell Express, Steinar Sagvik, Rfd og Kammeleongruppen
Diverse. 2 nye benker er satt ut og det er satt søppelkasse
ved bussholdeplassen. Vellet disponer fortsatt
kjellerlokalet i Helledamsveien, lagerlokalet i Spikkestad
Grendehus og lagerlokalet bak Steinar Sagvik der
teatergruppa får lagreutstyr. I kjellerlokalet har vi sluppet
inn Røyken Historielag med en del av deres arkivmateriale.
Spikkestad 6.mars 2014
Svein Ivar Hansen, leder
Trond Ølstad, nestleder
Kjell Jørgensen, sekretær
Randi Steiro, kasserer
Elin Erlandsen, styremedlem Gunnar Andersen,
styremedlem Nina M. Sørsdal, styremedlem
Eva Stenseth, varamedlem Finn Mathisen, varamedlem
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Formannen har ordet
Vi er kommet godt ut i det nye året,
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 6 juni,
hold av dagen.
I 2014 var Spikkestad Vel 90 år, og i
den forbindelsen ga Spikkestad Vel ut en utvidet
Spikkestad Post i november, samt at alle betalende
medlemmer fikk utdelt hver sin bok om oppveksten i
50 åra på Spikkestad. Håper begge deler falt i smak
og at dere fant dette nyttig. Vellet har i alle fall fått
mange positive tilbakemeldinger.
Vi ser at den nye ungdomskolen begynner å ta form ,
dette blir et stort bygg med mange skolerom , og
man bygger her et bygg for fremtidig vekst.
Når det gjelder utbyggingen av Spikkestad som
området har vi tidligere hatt flere innlegg om dette ,
pr i dag har vi ikke noen informasjon annet enn at
det skjer mye på Spikkestad.
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 til 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

HovedSPORET Café og Bar

hatt møter hvor både oppslutningen og stemningen
har vært høy. Dartkvelder er også under oppseiling,
og vi håper å få dette i gang på senvinteren. Veldig
positivt når de som har en hobby eller interesse tar
kontakt med oss, slik at vi sammen kan skape
aktiviteter og arrangementer som er med på å berike
vårt nærmiljø.
Vi har bra belegg i helgene, men vi har mer å gå på i
ukedagene, og vi skulle gjerne sett at vi hadde et
høyere belegg på det som har med kaféen (mat) å
gjøre. I fjor høst introduserte vi tirsdagsmiddager, og
det fungerte bra, så derfor har vi i år bestemt oss for
å vidreutvikle konseptet og serverer faste
middagsretter fire dager i uken med to alternativer
hver dag:
Tirsdager - Pasta Bolognese/Carbonara
Onsdager - Kjøttkaker/kjøttboller m/poteter og
grønnsaker
Torsdager - Biff/kylling m/ris og grønnsaker
Søndager - Varierte middager som blir annonsert på
nyinnkjøpte gatebukker samt på nettet.
Første driftsår har vært relativt bra, så vi har derfor
bestemt oss for å forsøke oss ett år til for å se om det
er mulig å forsette driften.
Nå står et nytt år foran oss, og vi gleder oss til i
samarbeid med publikum og jobbe for å videreutvikle
HovedSPORET Café og Bar som møteplass for alle i
vårt nærområde – gammel som ung.
Veldig fint at så mange følger oss på Facebook og vår
hjemmeside hovedsporet.no. På vår hjemmeside kan
man velge å motta nyhetsbrev om våre ulike
arrangementer. Bla deg helt nederst til høyre på en
av sidene, og der finner du «Motta nyhetsbrev» med
mikroskopisk skrift. Trykk på denne, legg inn din
epostadresse, og vi sender deg jevnlig relevant
informasjon pr. epost.
Vi ønsker både gjester og innspill hjertelig velkomne,
og ser frem til et
GODT NYTT ÅR på HovedSPORET Café og Bar!
Ingar Kaxrud Skaug

Det er i skrivende stund snart ett år siden vi åpnet
dørene for publikum på HovedSPORET Café og Bar,
og det har vært et begivenhetsrikt år.
I juni 2014 åpnet vi uteserveringen som ble et
populært tilbud, spesielt med tanke på den
fantastiske sommeren vi fikk. Vi har kjørt mange
ulike arrangementer med ulik oppslutning, og det
har vært utrolig hyggelig de gangene vi har hatt
mange besøkende. Quiz har blitt tatt godt i mot og
er et populært innslag med både faste lag og stadig
nye gjester som henger seg på. Vi har også arrangert
konserter hvor det har vært mye mennesker, og i
tillegg ble Damenes aften en stor suksess som vi skal
gjenta.
Flere har også benyttet oss til private
arrangementer, og vi har arrangert julebord,
bursdager og til og med et sølvbryllup med mye
positive tilbakemeldinger – veldig hyggelig.
Vi har også fått henvendelser fra ulike grupper som
Strikkekafe på Hovedsporet
har ønsket å benytte HovedSPORET Café og Bar som
arena for sine nettverk. Så langt har Strikkekaféen
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Prosjektet ”IL R.O.S.-hele livet”.
Idrettslaget vårt har satt i gang et spennende
folkehelse-prosjekt som de kaller
IL R.O.S.- hele livet. Det er en kjensgjerning at
fysisk inaktivitet er en av vår tids største
helseutfordringer. I samarbeid med andre
aktører, deriblant Spikkestad Vel, vil
idrettslaget aktivt bidra til å fremme
bevegelsesglede hos barn, unge og voksne;
være en synlig samfunnsdeltaker som også tar
ansvar for uorganisert og fri aktivitet.
IL R.O.S skal aktivt inn i skoler,
skolefritidsordninger (SFO) og utvalgte
barnehager i idrettslagets nedslagsfelt, for å
finne løsninger for å optimalisere mulighetene
for fysisk utfoldelse:
Barnehagene og SFO får utstyrspakker
bestående av taustiger, balanseliner, flyvende
tepper, turnringer, trapeser, hengekøyer,
matter, oppheng m.m. Intensjonen er at dette
alltid skal være tilgjengelig for barna slik at de
kan leke seg i god form. Prosjektet er allerede
godt i gang i Helledammen barnehage, og
ansatte og foreldre gir gode tilbakemeldinger
om glade og mer fysisk aktive barn.

tilby. Åtte elever fra 10.trinn på ungdomsskolen
har fått opplæring i å være aktivitetsledere, og
de vil inspirere og motivere de yngre til aktivitet.
”Aktiv fredag” er et multisport-tilbud til
ungdomsskoleelever. Det siste året har et sted
mellom 150-170 ungdommer funnet veien til Ros
Arena èn fredag i måneden, for å være sosiale og
fysisk aktive sammen. Da er det full fart på begge
hallflatene og i speilsalen, matlaging i
kafeteriaen, spillturneringer i klasserommene og
kino i auditoriet! Idrettslaget samarbeider med
foreldreutvalget på ungdomsskolen og
Natteravnene i fht tilsyn, men det er elevene selv
som bestemmer innhold og aktivitet.
Nye Spikkestad ungdomsskole er ment å stå
ferdig til 1.august i år. Så fort bygningsmassen er
ferdigstilt tar man fatt på utomhusområdene. Vi
vil få et fantastisk nærmiljøanlegg der konseptet
”Friplassen”, en kompakt friidrettsbane, er
sentral. Anlegget er lite og intimt, passer godt i
nærmiljøet og som en del av skolegården. Det
legger til rette for utfoldelse innenfor mange
aktiviteter, for innenfor løpebanene vil det
komme opp et egenvektstreningsanlegg etter
modell ”Tufte-parken” i Asker. En slik park består
av ulike formasjoner laget av metallrør, og
baserer seg på trening med egen kroppsvekt.
Dette kombinerer styrke, balanse og smidighet,
og anlegget er robust og krever lite vedlikehold.
Det skal også komme opp utendørs
treningsapparater som elipsemaskiner, mage- og
ryggapparater, sykler m.m. Hele Spikkestads
befolkning vil fritt få mulighet til å benytte seg av
anlegget!

Spørsmål angående prosjektet kan rettes til
prosjektleder Nina Marheim Sørsdal,
ninaems@online.no

”Åpen hall” er et tiltak for 5.-7.trinnselever som
settes i gang i begynnelsen av februar. Hver
onsdag fra 14.00-16.00 kan de få komme i Ros
Arena, og fysisk utfolde seg med alt hallen har å
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Her ser dere valgresultatet ved årsmøtet i
vellet for 50 år siden:

Vi gratulerer Iver Hole med
Kongens Fortjenstmedalje i gull!
Til utleie

Her ser dere noen bilder fra
julegranstenningen 30.november.
Det var ikke mye snø her da, men stemningen
var på topp som valig på Spikkestad.

Ønsker du å leie noe av utstyret, kan du
kontakte Svein Ivar på mobil 474 63 024 eller på
e-post svivhans@online.no

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
facebook.com/spikkestadvel
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