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Styrets forslag til videre drift for Grendehuset Vellet 

 
Til årsmøtet for Oppegård Vel 2019 

 

Årets økonomiske resultat for Grendehuset viser at det må iverksettes tiltak for å bedre dette 

straks. 
Spørreundersøkelsen (mars 2019) viser at medlemmene mener at et større underskudd på 

driften ikke er akseptabelt. 

 

Styret foreslår derfor at det etableres en driftsgruppe for Grendehuset Vellet som har til 

formål å styrke driften og bedre/opprettholde huset standard.  Gruppens arbeid vil bidra til å 

minimere behovet for innleide tjenester innenfor drift og vedlikehold av huset. 

 
Under pkt 10 innkomne forslag har styret følgende forslag: 

 
10.1:  

Vi driver Grendehuset videre som i dag inntil vi får en avklaring på følgende: 

a) Innen utgang av 2020 så forutsetter vi at kommunestyret i Nordre Follo kommune har 

kommet med signaler om videre drift av grendehus i hele den nye kommunen 

inkludert Grendehuset Vellet.  Basert på tilbakemelding fra Nordre Follo kommune 

må det vurderes hva som skal gjøres videre.  Styret følger opp dette spørsmål. 

b) Innen utgang av 2020 (senest) må det komme en avklaring på spørsmålet om 

Grendehuset er verneverdig/kulturminne og om eiendommen kan selges.  Noen av 

disse svarene regner vi med kan komme i forbindelse med områderegulering for 

Oppegård stasjonsområde. Styret følger opp dette spørsmål. 

10.2: 

Det skal for perioden inntil (innen utgang av 2020) vi får en avklaring fra Nordre Follo 

kommune settes en øvre grense for vedlikehold av huset (ref spørreundersøkelsen) på kr 

100000 (?)..  Se også punkt 10.3 for hvem som skal følge opp bruk av disse midlene. 

 

10.3: 

Punktene 10.1 og 10.2 forutsetter at det i løpet av årsmøtet nedsettes en driftsgruppe for 

Grendehuset utenom OV styret.  Målet er at denne gruppen skal bidra til best mulig drift for 

Grendehuset i perioden samtidig som kostnadene til daglig drift holdes på et 

minimum.  Denne gruppen disponerer et budsjett for vedlikehold og påkostninger og 

organiserer seg i størst mulig grad selv.  OV styret har en representant i denne gruppen. 
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