Årsberetning for 2019
Handlingsplan for 2020

Med invitasjon til årsmøte
16. april kl. 18:30
Utsatt pga. korona, ny dato
kommer når situasjonen
normaliserer seg.

Innkalling til årsmøte i Lovisenberg Vel
16. april kl. 18:30 på Lovisenberg Grendehus
Utsatt pga. korona. Ny dato kommer når situasjonen normaliserer seg.
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Følgende styremedlemmer er på valg:
Marit Finseth Løberg (leder), Mona Sandaker Mykleset (nestleder), Wenche
Finnebotten (kasserer), Kristian Olsen (1. vara) og
Anne Bente Ottersen (2. vara).
Andre som er på valg:
Bente Vannevjen (revisor)
Morten Haug (valgkomite)
Vel møtt til årsmøte!
Lovisenberg Vel
Marit Finseth Løberg
leder
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019
Styrets sammensetning etter valget 01.04.2019
Leder

Marit Finseth Løberg

Gjenvalgt som leder for 1 år

Nestleder

Mona Sandaker Mykleset

Ikke på valg

Kasserer

Wenche Finnebotten

Ikke på valg

Medlem

Kristin Dybdal

Gjenvalgt for 2 år

Medlem

Cato Østberg

Valgt for 2 år

Medlem

Jan Svensson

Valgt fr 2 år

Varamedlem

Kristian Olsen

Valgt for 1 år

Varamedlem

Anne Bente Ottersen

Gjenvalgt for 1 år

Revisor

Bente Vannevjen

Gjenvalgt for 1 år

Leder

Kai Ove Ottersen

Gjenvalgt for 2 år

Medlem

Morten Haug

Ikke på valg

Valgkomite

Styremøter
Det er avholdt tre styremøter i 2019. 28. januar, 11. april og 16. september.
Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt onsdag 1. april i Lovisenberg Grendehus.
Medlemmer i Lovisenberg Vel
Pr. 31.12.19 har vi 124 medlemmer i Lovisenberg Vel. Vi fikk 8 nye
medlemmer i 2019 og takker for at de vil støtte opp om arbeidet vårt ved å bli
medlemmer! Vi ønsker flere beboere velkommen i velforeningen vår!
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GJENNOMFØRTE AKTIVITETER I 2019
2019 har vært et aktivt år for velforeningen. Foruten de faste aktivitetene har
det gått med mye tid oppgradering av grendehuset.

Skiløyper
Det ble i 2019 kjørt opp skiløyper for ca.
7.500 kr. Vi kjørte opp skiløyper i
Olsrudvegen, på Hjellum, rundt skolen og fra
Kvæka/Ilsengvegen til skolen. Det er
Ingvollstad og Jemblie som har kjørt opp
skiløypene for oss så vi retter en stor takk til
de! Skiløypene ble tatt godt imot og mange
brukte de.
Fra Ilsengveien kunne man koble seg på
Ilseng vel sitt løypenett.

Bidrag til skiløyper
Det er kostbart å kjøre
skiløyper så det ble gitt
mulighet til å gi støtte
skiløypene via vipps. Vi
takker for bidrag på vel
2.300kr som kom inn.
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Årsmøte 1. april 2019
De som kom på årsmøtet var Hosein Behsodi,
Kai-Ove Ottersen, Anne Bente Ottersen, Jan
Svensson, Hildegunn Olsen, Kristian Olsen, Roger
Løberg, Svein Jørgen Åkerland, Mona Mykleset,
Lise Sigurdsen, Erland Eriksen, Synnøve
Andersen og Marit Finseth Løberg. Det er plass til
flere så velkommen i 2020 til alle medlemmer!
Oppgradering av grendehus
Våren 2019 fortsatte oppgraderingen av grendehuset og nå var det gang og
toalett som sto for tur. Vegger, dører og vinduer ble malt og det ble lagt nytt
gulv. Lokalet fremstår nå som delikat og fint og er godt egnet for utleie.
I tillegg ble det kjøpt inn 4 nye benker som kan benyttes ute.
Utleie
Responsen etter oppussingen har vært veldig bra og lokalene har vært utleid
hele 18 ganger i 2019 både av folk i egen krets og utenfor.

Leiepriser
Ukedager
Fredag, lørdag, søndag

800 kr for medlemmer, 1.000kr for andre.
1.800 kr for medlemmer, 2.000kr for andre.

Bidragsytere
Det ble kalt inn til dugnad men det var få som stilte. Vi retter derfor en stor
takk til de som kom og det var; Mona Sandaker Mykleset, Anders Mykleset,
Kristin Dybdal, Cato Østberg, Kristian Olsen, Hildegunn Olsen, Roger Løberg og
Marit Finseth Løberg. Retter også en stor takk til Roger Svartodden som atter
en gang stilte opp som gulvlegger.
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Bilder av grendehuset etter oppussingen
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Folkemøte på Lovisenberg Skole 13. mai
Bane Nor inviterte til folkemøte i gymsalen på
skolen 13. mai hvor de informerte om planlagt
hensettingsanlegg i Skattumshagan.
Planene om hensettingsanlegg blir dårlig
mottatt av innbyggerne på Hjellum, da
hensettingsanlegget vil påføre boområdet vårt
mange negative konsekvenser.
På møter ble det opprettet en arbeidsgruppe
som skulle komme med innspill til Bane Nor i en
workshop som skulle arrangeres i ettertid.
Workshopen ble arrangert 6. juni. Arbeidsgruppa kom med mange innspill men
få innspill ble fulgt opp av Bane Nor i ettertid.
Styret i vellet vil jobbe for å stoppe planene om å legge hensettingsanlegget
på Hjellum, og blir det vedtatt mot innbyggernes ønske, må vi stå på for å få
avbøtende tiltak slik at belastningen for innbyggerne blir så små som
overhodet mulig. Det må jobbes for å begrense støy og lys belastningen for de
som bor nærme linja, samt at vi må stå på for å sikre planfri overgang for
gående og syklende.
Styrets leder Marit Finseth Løberg og Jan Svensson svarte på høringen på
vegne av styret i vellet og deler av svaret kom også som debattinnlegg i Ha
(2020).
Ila høsten ble det også opprettet en egen aksjonsgruppe av innbyggere på
Hjellum som jobber mot hensettingsanlegget på Hjellum. Vi roser initiativet
deres!
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Høsttreff i Frognerhuken 22. september
Vi inviterte til høsttreff med sosialt samvær i Frognerhuken søndag 22.
september fra kl. 11. Hver og en tok med det de ønsket å spise og drikke selv
og det var varme griller for de som ønsket å grille.
Vi arrangerte treff uten organisert aktivitet denne gangen da vi av erfaring vet
at barna synes det er morro med frilek. Rundt Frognerhuken er det fint med
frilek for barna så her lå det til rette for å plukke kongler, pinner og barna fikk
klatre i trærne. For de som ønsket å lage en liten kvistehytte var det også
mulighet for det. Takk til Jan Svensson som sørget for varme griller og Kristin
og Bjørnar Dybdal som vasket og ryddet i Frognerhuken før treffet.
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Halloweendisco 31. oktober
Arrangementet var åpent for alle barn i skolekretsen, og barn fra andre skoler.
Inngang kostet 50 kr, og det var salg av kioskvarer. De som ønsket kunne ha
med voksne og venner om de ønsket det. En stor takk til 7. trinn som laget
halloween løype i skogen, Mona som hadde ansvaret for arrangementet,
foreldre på skolen som bidro som vakter, Cato for flott lysshow og Petter
Finseth Løberg som stilte opp som DJ.

Høstfest og Mønsos 15. november
Vi arrangerte høstfest og «mønsos-fest» for medlemmene på grendehuset 15.
november. Det ble bestilt spekemat fra Bakken Øvre og kake fra Kringla. 22
personer deltok og det ble en fin kveld for de som kom. Takk til Mona og Marit
som ordnet dette og Kristin og Cato som vasket og ryddet opp etterpå.
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Juleverksted lørdag 23. november
Lørdag 23. november ble det arrangert
juleverksted for store og små. Det var også
åpen kafe med salg av kaffe, kanelboller og
vafler. De kom litt færre i år enn tidligere år,
men de som kom koste seg masse og lagde
mange fine ting. Vi retter en stor takk til Mona
som organiserte det hele og takk til Cato og
Eva Strypet som hjalp til.

Årsberetning for Lovisenberg Vel 2019

Side 10

Turgruppa
Turgruppa har møttes ukentlig på tirsdager kl.
18:00 og torsdager kl. 10:30. Oppmøtested er på
militærbutikken.
Etter at de har gått samles de på grendehuset eller
i Frognerhuken for en kaffekopp og sosialt
samvær.
Turgruppa sørger også for å holde stiene åpne og 20. juni inviterte de til
dugnad på stinettet og rundt Frognerhuken.
Det var ikke så mange som kom, men vi retter en stor takk til de som bidro og
det var; Kristian Olsen, Jan Svenssen, Svein Jørgen Åkerland, Wenche
Finnebotten, Erland Eriksen og Hildegunn Olsen.
Frognerhuken og stiene blir hyppig brukt og folk i nærmiljøet setter utrolig stor
pris på arbeidet pensjonistene gjør. Vi minner om at det er viktig at alle som
bruker området er flinke til å rydde etter seg.
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Julegrantenning
Søndag 2. desember ble det arrangert
julegrantenning ved Melby Elektriske
Kl. 17. Det var mange som kom og det
ble servert gløgg og pepperkaker av
Kristin m/familie og Wenche
Finnebotten.
Marit sørget for julesanger og gang
rundt juletreet og Cato sørget for god
lyd. Vi var også veldig heldig som fikk
besøk av Hjellum-nissen som i år kom
med egen slede! Tradisjon tro hadde
han med sjokolade til barna.

Vi retter en stor takk til utbyggerne på Frognerhagan som bidro med juletre
og en stor takk til Jan Svensson, Kristian Olsen, Erland Eriksen, Svein
Åkerland og Arne Andersen som sørget for at julelysene ble fikset og kom
på plass i treet. Og en ekstra stor takk til den fine Hjellum-nissen vår!
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Skøytebane på Lovisenberg skole i regi av vellet
Vellet søkte om å få ordnet skøytebane i regi av
Hamar Kommune. Vi ble en av de som skulle få
skøyteis og er veldig takknemlig for det.
Utfordringen var bare at kommunen ikke ville legge
skøyteis før etter jul. Dette ville Cato og
Aleksander Kristiansen gjøre noe med så de tok
saken i egne hender og ordner skøyteis tidlig i
desember. Jon Frogner stilte opp og brøytet bana
og gutta hentet vann og sprøytet bana flere
ganger.
Vi retter en stor takk for Cato og Aleksander sin kreativitet og pågangsmot for
å få ordnet isbane på Lovisenberg skole tidlig i desember. Veldig bra initiativ!
Det er også opprettet en egen facebookside for skøytebana på Lovisenberg.
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Handlingsplan 2020

Vårtreff

Arrangere vårtreff i Farmenkoia.
Dato settes når korona situasjonen normaliserer seg.

Grendehuset

Oppgradere nye lokaler (gamle vaktmesterlokalene). Lage
«klubb» lokaler, sette opp biljardbord, bordtennisbord og
andre spill.

Sommerfest

Arrangere mønsos/sommerfest når de nye lokalene er
ferdige.

Turgruppe

Møtes tirsdager kl. 18. og torsdager kl. 10:30.
Oppmøte ved Melby Elektriske.
Kaffe i grendehuset på tirsdager etter turen.
Rydde stier og rundt Frognerhuken.

Høsttreff

Arrangere høsttreff i Frognerhuken,
søndag 20. september fra kl. 11:30.

Halloweendisco

Arrangere dette for barna i området 31. oktober.

Juleverksted

Søndag 22. november fra kl. 12-14.

Julegrantenning

Søndag 29. november fra kl. 17-18.

Ungdomsklubb

Arrangere ungdomsklubb når de nye lokalene står ferdige.
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Kontaktinformasjon Lovisenberg Vel
Facebook
På vår facebook side finner du informasjon om aktiviteter,
tiltak og det vi jobber med. Følg oss på facebook ved å trykke at
du liker oss. https://www.facebook.com/lovisenbergvel/
Bli medlem!
Vi håper flest mulig melder seg inn i velforeningen vår og
støtter opp under arbeidet vi gjør for oss som bor i
Lovisenberg Skolekrets. Meld dere inn via vår hjemmeside
www.lovisenbergvel.no. Medlemskapet koster 200 kr/år for
hele familien, og som medlemmer får dere delta på alle våre
aktiviteter og dere får billigere leie av grendehuset.
Hjemmeside
Besøk vår hjemmeside
www.lovisenbergvel.no. Her finner du
informasjon om velforeningen og mange fine
bilder av grendehuset, aktiviteter og tiltak.
Vipps
Vårt vipps nr. er 509341. Gaver/spons kan gis via
Vipps men medlemskontingent faktureres ut via
styreWeb og ønskes innbetalt via bank for enklere
oversikt. Inntekter på juleverksted kan også betales
via vipps.
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Takk!
Jeg ønsker å takke styret og alle andre som har
bidratt til aktiviteten vi har i vellet. Uten frivillig
innsats hadde ikke dette vært mulig!
Vi skulle gjerne hatt flere medlemmer og flere som
ønsker å engasjere seg i vellets arbeid. Ønsker du å bidra ta kontakt med
vellets leder eller noen andre i styret.
For oversikt over hvem som sitter i styret se våre hjemmesider:
http://www.lovisenbergvel.no/styreoversikt/

Leder treffes på 95739110 eller marit@matbransjen.no

Vel møtt til årsmøte når korona situasjonen normaliserer seg!
Lovisenberg Vel

Marit Finseth Løberg
leder
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