
 

 
ÅRSBERETNING FOR VALLERUD VEL 2019 

 
 
 
 
Vallerud Vel har hatt følgende styre i 2019 
 
Leder:  Cathrine Andresen Skjelle 
Kasserer:  Rasmus Børresen 
Styremedlem:  Knut Olav Gulbrandsen 
Styremedlem:  Inger Cathrine Massey 
  
Komiteer 
    - Lekeplass:  Grete Kirkerud 
  Hilde Espelund 
  Andrea Navarrete 
Utleie:  Rasmus Børresen og Cathrine Skjelle 
Revisor:  Hans Jakob Seljeskog  
   
Styremøter: 
Det er i perioden avholdt 5 styremøter. 
 
Antall medlemmer : 
Antall betalende medlemmer per 31.12.2019 var 119. Her har vi et stort potensiale, da antall 
husstander i vellet er ca 480.   
 
Styret  
Styret har jobbet med følgende saker siste året: 
 - Det er drenert langs velhuset foran inngangen ved Glenneveien og ned langs veggen mot    
   Gamleveien. 
- Forefallende arbeid  
- Lys i gangvei. Pullertene kom opp i oktober, men lys kom ikke før januar 2020.  
- Vurdert reparasjon av/eventuelt nytt ventilasjonsanlegg, men har foreløpig ikke økonomi til            
   dette.  
-  Også vurdert nytt gulv på kjøkkenet da noen fliser har sprekker. 
-  Arbeidet med brannsikring og brannperm etter pålegg fra brannvesenet. I den forbindelse     
   har vi inngått avtale med Verisure  

 
 
 
 
Utleie av Velhuset: 
Antall utleide helger i 2019 har gått en del ned. Vi har leid ut 20 helger mot 40 i 2017 og xx 
2018. I tillegg kommer en gratisutleie til et styremedlem. Vi har også leid ut velhuset noen 
hverdager.   
 
Som tidligere år, sliter vi med tilfredsstillende renhold av kjøkkenet. Dette skyldes til dels 
barnehagen, men også i stor grad leietakere i helgene som ikke skyller og rengjør servise 
tiltrekkelig før det puttes i oppvaskmaskinen. Resultatet blir møkkete vann i maskinen som 



 

igjen fører til at servise og bestikk ikke blir rent. I tillegg må skuffer og skap rengjøres 
jevnlig.  
 
 
Ski & lekeplass-komiteen: 
Lekeplassen og fotballbanen i Haukeveien er i jevnlig bruk av barn og voksne som bor i 
området. Også omkringliggende barnehager benytter plassen. Lekeplassen i Glenneveien 
benyttes også av barnehager fra nærområdet. Noe misnøye fra brukere om at det mangler både 
sklie og huske som vi tidligere hadde.  
 
Vei og trafikk: 
Lyspullertene er gangveien er endelig kommet på plass, men på slutten av året var det fortsatt 
ikke lys. Dette skyldtes problemer med levering av lyspærene. 
 
Andre aktiviteter:   
Vallerudtrimmen avholdes hver tirsdag fra kl.18.40 til 19.40. Treningen består i 1/2 times 
kondisjon og 1/2 times styrke og uttøyning. Starter i september og holder på ut mai. 15-20 
spreke damer i sin beste alder deltar hver uke, men det er plass til flere. Patrick Jacobsen er 
instruktør og Karin Kluge er vellets kontaktperson. 
 
 
Vallerud, 20.05.2020 
Styret v/Cathrine Andresen Skjelle (leder) 


