
Aktiviteter i GØV 2021 (Årsberetning)  
 
Årsmøtet ble i 2021 avholdt så sent som 19.mai, pga korona-restriksjoner. Vi har hatt en 
styresammensetning på 7 medlemmer og styret har i 2021 bestått av Kai Olav Ryen (leder), 
Anne Haug, Ronny Ruud, Christin Bråthen, Dag-Erlend Førsund, Line Høiland og Henrik De 
Geer. Dag-Erlend Førsund har vært kasserer i tillegg til styremedlem. Varamedlemmer har 
vært Line Høiland og Henrik De Geer. Vi har hatt 4 styremøter siden forrige årsmøte, men 
det har i tillegg vært noen drøftelser og avgjørelser via e-postutvekslinger. 
 
Vi tilbyr medlemmer å betale kontingenten med Vipps i tillegg til innbetaling på vår konto. 
Antall betalende medlemmer har i 2021 vært ca 70 (pr. 22.3.22) og dette er et synkende 
medlemstall sammenlignet med i fjor. Vi ønsker en økning i medlemsmassen og har planlagt 
noen tiltak i året som kommer. Bl.a. noen «Bli kjent med Vel-et» dager på søndager i 
vår/sommer. 
 
Velet bruker hjemmesiden og fb-gruppe til informasjon. I tillegg brukes plakater i forbindelse 
med arrangement eller årsmøte, og i enkelte tilfelle deler vi ut informasjon direkte i 
beboernes postkasser. Vi har startet å lage et digitalt medlemsregister, slik at informasjon 
etter hvert kan sendes via sms eller e-post. Vi har fått en egen mailadresse: 
gamleovrebyenvel@gmail.com 
 
Covid-19-situasjonen har stort sett hindret all aktivitet i Velet dette året også. Men vi fikk til en 
hyggelig høstfest i Vel’et på Hos Marie i fjor høst, med 18 gjester og mange gode historier 
rundt bordene. Takk til alle som deltok og delte med seg. Vi håper å kunne kjøre en ny Vel-
fest i 2022. 
 
Vi har signert en ny avtale med kommunen om parken, hvor GØV står for drift og vedlikehold 
av parken, mens kommunen står for drift og vedlikehold av parkeringsplassen. Kommunen 
står også for beskjæring av trær og hekker ved behov. Kommunen åpner og stenger 
fontenen vår og høst og står for vedlikeholdsansvaret for den, mens vi har driften. Fontenen 
gjennomgikk en større reparasjon i regi av kommunen i 2021 og Ronny har også gjort en 
meget god jobb med å reparere og drifte fontenen. 
 
Jostein Toresen fikk i 2021 jobben med å klippe og stelle med parken og vi er veldig 
fornøyde med jobben han har gjort for oss. Parken var i veldig fin stand hele sommeren. Vi 
har besluttet å videreføre denne avtalen i 2022. Ellers takker vi alle dere som gjør frivillig 
innsats med å rake, klippe, rydde etc. for å holde den flotte bydelen vår ren og pen.  
 
Det er etablert lesekiosk i den gamle telefonkiosken i parken, i regi av Kongsvinger bibliotek 
og Foreningen Les. Denne ble åpnet i november 2021. 
 
Vi kjøpte inn ca 50 m med nye lyslenker før jul, slik at det har vært lyst og fint i parken 
gjennom vinteren, og vi har også hatt et juletre med belysning. Lucia-feiringen ble ikke noe 
av i år pga korona. 
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Lekeparken vår på Løkka er fortsatt et populært sted for familiene i området. Det begynner å 
bli litt slitasje på underlaget, og det nærmer seg tiden for å beise stokkene i apparatene og 
løsne på gummimattene rundt apparatene. Vi har et ønske om å spare opp penger til å kjøpe 
inn et vant til å ha rundt basketballbanen på løkka, for å kunne ha is der på vinteren. 
 
Vi spurte også i år om Martin og Birgitta kunne bidra som valgkomite, og vi takker nok en 
gang for hjelpen. Valgkomiteen har fremmet innstilling til nytt styre som grunnlag for valget 
som gjøres på årsmøtet.   
 
 
 


