Årsberetning for Vittenberg Vel – 1.2008 til 12.2008

Vittenberg Vel er et aktivt vel på tross av en liten organisasjon. Arbeidet utføres av få
personer med stort engasjement, og arrangementene får i all hovedsak meget stor
oppslutning. I 2008 har vi i tillegg gått til anskaffelse av en container for å samle velets
eiendeler, og har fått tillatelse av kommunen til å sette den i Myra. Vi har også kjøpt en
grill for å slippe å låne fra Grønlia Vel.
En regel vi har satt for våre arrangement er at drikke til barna er gratis, og vi tar
heller litt bedre betalt for drikke til de voksne for å dekke utgiftene. Dette for å sikre
at alle barn skal få servert på våre arrangement, og ikke avhenge av de voksne.
Følgende personer har drevet velet dette året:
Styret

Navn

Funksjon

Heidi Fallet Moen

Leder

Kjetil Moen

Nestleder

Jan K Gulbrandsen

Kasserer

Helene Lorentsen
Jens Granholt

Redaksjonskomitè
Jan K Gulbrandsen

Avis

Kjetil Moen
Kjell Erik Berg

Web

Revisor
Asbjørn Ringstad
Øystein Fure

Saker vi har jobbet med
- Vi har erkjent at vi er en liten gruppe som driver dette velet, men nye krefter er
kommet til for å arrangere juletrefest! Vår lille organisasjon til tross, har vi en
stor oppslutning om de aktivitetene velet gjennomfører.
Vi søker å skape engasjement for velet gjennom våre aktiviteter, heller enn å
drive valgkamp. Så må vi se hvor lenge det kan fungere på denne måten. Flere
deltakere i kommiteer er hjertelig velkomne.

-

Skidag 2008: Ble gjort om til akedag pga manglende snø – det var svært mange
barn og voksne i Myra og fikk vafler, saft og kaffe. Cafe-besetningen måtte til
og med lage mer vaffelrøre underveis  Mange la søndagsturen innom Myra og
ble litt bedre kjent med velet.

-

Sykkeldag 2008: Her møtte en stor flokk barn opp med sykler av alle slag, og
løypa gikk opp bakken i Vittenbergveien, deretter forbi garasjene i Viggo
Hansteens vei, og avslutning ned bakken i Bråtaveien til mål ved Myra. Hinder var
lagt frem i Myra der de sykkelkyndige kunne bryne seg litt. Et positivt ’vårslepp’
 Etter sykkelaktivitetene hadde vi Rusken, og vi fikk ryddet Myra fin til 17.
mai!

-

Olabilløp 2008: I år fikk vi et akutt regnvær akkurat da olabilløpet skulle være,
men det var allikevel 9 barn som deltok og hadde det gøy. Til neste år vurderer
Velet å låne inn olabiler så de som ikke har, allikevel kan delta på lånte olabiler.

-

Halloween 2008: Vi fulgte opp forrige års suksess og samlet folk på Myra, med
tilbud om å få ”blod” eller ”snørr” å drikke og godteri. Vi tente også bål i grillen
da det var en kald kveld. Det ble arrangert danselek med halloweenmusikk og det
var stor oppslutning. Styret la merke til mange nye barn og voksne og det er bra.

-

Nissetog 2008: Arrangementet ble avholdt i tråd med tidligere tradisjoner.
Salg av fakler foregikk på plassen foran Brogaarden, og med hest og slede gikk vi
løypa rundt Blåkollen og ned Bråtaveien til Myra. Barna fikk bytte på å sitte i
sleden, og for de som ønsket mer skyss ble det en ekstra runde rundt nabolaget.
I Myra serverte vi gløgg, pepperkaker, kaffe og solbærtoddy, vi hadde
julemusikk og gikk noen ganger rundt juletreet.

-

Artikkel i Romerikes Blad – Lørenskogbilaget: Avisen fant ut fra kommunens
sider at vi hadde satt en container i Myra, og vi fikk presentert velet på en
positiv måte.

-

Forside i lørenskogbilaget - omlegging av bussrute forbi Vittenberg – Bygging
av miljøgate i Strømmen og påfølgende busstrafikk i Fjellhamarveien og
Lørdagsrudveien har påført mange i velet mye støy og en del ekstra trafikk og
farlige trafikksituasjoner. Dette har vært av stor betydning for nærmiljøet.
Arbeidet skulle vært ferdigstilt i august, men ble forsinket til oktober.
Vi har fulgt opp overfor Veivesenet og Ruter og understreket trafikkfaren for
våre barn som krysser veien på vei til skolen. Vi fikk også et oppslag i Romerikes
Blad om saken i sommer takket være Kjell Erik Berg. Med ferdigstillelse av
denne delen av miljøgaten håper vi saken er over, men vil følge opp Ruter for å
forsøke å hindre at senere omlegging av bussruter legges til vårt boligfelt.

Redaksjonskomiteen har bestått av:
Jan Gulbrandsen
Kjetil Moen
Kjell Erik Berg
Jan og Kjetil har stått bak utgivelsen av Vittenberg Nytt med mange bilder og
reportasjer fra arrangementene. Avisene legges i alles postkasser ved utgivelse – vi
teller omkring 350 husstander.

Kjell Erik har laget en webside for velet der vi legger ut nyheter, vi har kalender med
alle aktivitetene plottet inn, bilder fra avholdte arrangement, historikk med gamle
velaviser, og annet. Et positivit bidrag i informasjonsflyten til beboerne på Vittenberg.

Økonomi:
Vittenberg Vel har en god økonomi på grunn av tidligere opparbeidede reserver.
I året som har gått har vi gått til flere anskaffelser enn normalt, og har derfor gått i
noe større underskudd, men det var planlagt, og det er allikevel ingen fare for
økonomien.

Styret takker for god innsats på fritiden i perioden.

Fjellhamar, 12.januar 2009

For styret i Vittenberg vel
Heidi Fallet Moen
Leder

Forslag til verv for 2009:
Styret

Navn

Funksjon

Heidi Fallet Moen

Leder

Jan K. Gulbrandsen

Kasserer

Helene Lorentsen
Kjetil Moen

Nestleder

Jens Granholt
Redaksjonskomitè
Jan K Gulbrandsen

Avis

Kjetil Moen
Kjell Erik Berg
Festkomitè - høstfest
Line Kolstad
Helene Edler
Revisor
Asbjørn Ringstad
Øystein Fure
Veikomité - Fjellhamarveien
Ingeborg Berge
Jens Granholt

Web

