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Det først--e styret I "Kjemåsen VeI,, som alet het den gang var:

Uartln Østnes , fo:oann
A.Thyruo , sekretær
KarI Johansen , kas6ere!
Ole K. Eansen ,styreEedleo
llagnus Andersen , styreDedleE
O. Johansen , StyreEedlem

Det va! I første oEgang opp.rrbeld,else av vele! soe stod på programet:
Det var lkke Eange husene på Klnnskogen den gang. ByggeEaterlaler
nåtte bares fran tll byggeplassen før Dan på dugnad hidde bygd opp
Stasjonsvelen sorB senere forandret navn til Skårervelen.

At vellet også hadde andre saker å arbeicle ned frangår av møtereferat
fra medlensmglte holdt 1 Nolrmrs Caf6 i slutten av 30 årene:

[i!4elkeoDbrlngelsen - Det vLse! seg at uelken fleBdeles bllr overhelt
1 enåspanil på åpen vel. Fo! å få bragt alette til ophør besluttedes
å snakke med chauff6ren i første omgang. Evls dette ikke hjelper
skal melerlet tllskrlves."

:.:" I

Fra Noruns Caf6 1 Skårervelen 29 fra 1935.
TII høyre ses det som Lalag e! Fyslkalsk Instltutt.



Det vll aldri Ere mulig å franheve hver enkelts lnnsats gjennom
årene, men føIgende saker kan mu119ens utgjøre et snltt av hvavellet har utført dlsse årene.

V.llys og vedllkeholal av veler vii! av vellets hovedeaker oEeågjenno' 30, ,10 oE 50 årene. Det kan nevnes åt dat I årsberåtolnE.r,
f,or 1944 etår: .VelkomLteen har 1 dtet forløpne å: gJort 

"t 
godiEbeid D€d fullfrreLsen ae l(innvelen og fomåt orr.rån" angåeåae

utbedrtng av Nybrollvelen nårrcrende srlvalen? oet står viaere tslEEe årsberetnJ,ng at "gt{ret arbetCler oed å skaffe en t@t soE
egner seg for velhus, badeplassl lekeplass og skibakke for baln,j
skogveien, Lindevelen og Eåkonsvei og en rekke andre snåveler bre
opparbelclet og fullført ved. dugnad arrangert av vellet.

Asfalterlng av velveier.
I september 1970 ble Bregneveien asfaltert med støtte fra FellesutvalgetsvelkoEitt6. senere er santaltge velveLer,lunlrtatt Rognevelen asfaltert.Ingen av veiene e! forEett overtatt av Lørenskog komune.

Den 27. novenber 1954 kjøpte Klnnskogen Vel Ll-ndevelen L6/Lg.
Elendomen het FJeIdbo og var på ca- g.510 krm. KJØpesmen
var kr. L2.874,5O. I 19G7 ble det sotgt to tomter til bollghus,sllk at tonea tdag er på 6.950 kvn.

Vellet har opp gJenn@ tldene arrangert Bkl- og skøytrkonkurranser
Eant cleltatt aktlvt vadl Fellesutvalgets urang€roe8t av Lrrenskog_
dlagene I alutten av 1950-årene og begynnelecn av l960_årene.
På veltohta t LlDdevelen b1e det I same perlode holilt barnepark
og på sme etad bte det arrangert fisk€r;nkurranae ,- Lrngevennet.

I slutten av 1960-årene b1e sklbaJ<ken på veltomta I Lindevel,enbygget- Det var stor virksomhet I bakien og det ble holdt frereskirenn der. Etter noen år avtok vlrksonheien og sklbakken bledlenontert av og gltt bolt tll Lølenskog skiklubb L slutten av
1970-årene.

Sangelhallen, ldag ',Rlkets Saltr, I KJennvelen ble 1 alle dlsse
årene benyttet son rokare for de fesl.rJ-gere derer av vlrksorheten.
Både Juletrefester, årsfester 09 Jubtlermsfester ble holdt aler.Det var J. begynnelsen av 60-årene at alet ble startet en r:ngdoos-gruppe av Klnnskogen Vel. De benyttet også Sangerhallen tl-I
samenkomste! og dlansetllste

Fra vellets skøytekonkurranse på Langevennet, Leg-l nerke tll
Etupetårnet på Langqrunna.



LOVER FOR KINNSKOGEN UEL

§ r. FoRmAL

UelIet er partlpolltisk noytralt og foreningens oppgaveE skal vareS
a. Fremme nedlemmenes fel,les interesse i dlstriktet. UelLet skal

virke for stedets forskjønnelse og trivsel.
Foreningen opptar til behandling enhver sak som kan tJene disse
formål og bærer utgiftene alene eller sanmen med andre institu-
sJoner eller personer.

b. Arrangere tilstelninger av opplysende eller underholdende art.
c. Foreninqens styEks kan samarbeide med andre foreninger eller

institusjoner i saker som har interesse.

§ z. mEDLEmSKAp

Enhver som bor eller har eiendoo innen Uellets områd€ kan bll medJ.em.
Er en av husstandan medlem, er ektefellen automatisk medlem. Begge
madlemmer har stemmerett. For å ha adgang og stemmerett på årsmote
skal man være lnnrneldt pr. 31.12.f.å.
!,eIlets geografiske vLrkeområde framgår av vedlagte kart som utgJer
en del au uEdtektene. Andre kan bll medlem etter godkJenning av
styret. Iledlemmer som gJennom en åEEekkB har vist serllq stor lnnsats
og lnteresse for stedet og velatbeidet, kan gls aresmedlemskap av
årsmotet etter innstillinq fra styret.

§ s. KoNTTNcENT oc ArrroRE INNTEKTER

f;-rsmotet fastsetter medlemskontingenten, som lnnbetalas forskuddsvlt
t,'ll kassereren. trtedlemmer som lkie har-betalt sin kontingent lnnen
regnskapsårEts utgang, kan strykes atter forutgående varsel fra
kasserersn. Vedkommende har da ikke rnedlemsrettlgheter før skyldlg
kontingent er betaLt.

For å skaffe midler tlI foreningens vLrksomhet kan det arrangeres
Iotteri, blngo o.I.

§ O. FORENINGENS LEDELSE

5T Y RET

Forenlngen skal ledes av et styre som skal bestå av ? medlemmer:
Formann, nestformann, sel<retær, kassere!, tre styremedlemmer samt
to varamenn. Uaramennene bøt lnnkalles til stylemstene. Stylet er
beslutningsdyktig når et flertall au styremedlemmend, deriblant
formann eller nestformann er til stede. Fotmann, ellet I hans forfal,l,
nestformann, leder styrets meter. Styrebeslutning krever alminnallg
flertaIl. Ued stemmelikhet har fungerende formann dobbeltstEmme.

t'tEDLEt[ 5IIøTE R

ltledlemsneter avholdes når styret finner dat nedvendig og skal
bekJantgJøres med rimellg varsel. LovIig bekJentgjort medlemsmote
har besluttende myndighet også I bevilqningsspørsmål. Eeslutnlnger
fattes ued alminnelig ftertaII, og hvis det forlangesrmed skriftlig
a\rstemming.
AR st'løTET

Foreningens øverste myndtghet et årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes
lnnen ufgangen av februai. Tid o9 sted bestemm€s au styret oq bekjent-
gJøres med minst 14 daqeEs vatsel. InnkalleIsen skal inneholde styEets
årsmelding, revldert reqnskap for foregående år og innkomne forslag
som skal behandles på åtsmøtet.



Arsmøtet oehancrler:

A

B

c
0

Arsmelding
Regnskap
fnnkomne forslaq
UaIg i henhold til § s

Forsrag som Enskes behandret på årsmotet må fremsettes skriftrig tlrstyret på siste medlemsmøte før årmøtet, når det gietcrer iorsrai tiilovendringr-innen 31. desember. Arsmøtåts uesrutilnte;-faal;s medarminnerig frertarl bLant de fremmøtte. Lovendringei trt"i"r-i/: itertarr
Oet velges dirigent tiI å Iede årsmøtet.
Arsmøtets beslutninger protokolleres, ogEkstraordinært årsmåte i<an avholde. Åår-elleE når minst I,/3 au medlemmena kommea

Oenne må gjeEne være formann.
sendes samtliqe medlemmer.

styret finner det påkrevet
med skriftlig krav om det.

§ s. UALG

Årsmøtet skal velge:

f) Formann
2) Nestformann
3) Sekretær
4) Kasserer
5) 3 styremedlemmer
6) 2 varamenn
71 2 ravisorer
8) 2 representantel til fellegutvalget fra medlemmene (fra styret
. moter sittEnde formann)g) Festkomita beståenda av 4 medlemmer. Komltaen konstltuerer
- seg seIv.

l9l Ualgkomita på 3 medl, m6d L varamann1I) Eventualle komiteer iom det måtte være behov for(f.ets. turkomite, barneÅavekå;ia" ;.1:).--
Ualg av styret:
Formann velges for I år, nestformannrgBk!eter, kassetet og styra-
medremmer får 2 år. seiretar o9 to åtyremedråmmer er pa iaig-det eneåret, nestformannrkasserer og et styremedlem det andre året.
Ualg au valgkomlte: L ny velges hvert årr lengst sittende er på valg.
Ua19 av festkomite: 2 nye uelges huert år.

§ e. oPPLøSNING AU UELLET

0ppIøsning av UeIlet kan bare skje på ordinart eller ekstraordinært
årsmøte, og med et stemmetall soÅ utgjør nLns| 2/3 av foreningens
samlade medlemstall.Hvis forslag om oppløsning får 2/3 flertall au de
fremmøtte medlemner, men ikke av foreningens iamlede medlemstall, skal
saken forelegges ekstraordin:ert årsmøte. oet ekstraordinære årsmøtet
gjør vedtaket om oppløsning endelig darsom 3/4 av de fremmøtte stemmet
for forslaget.
ued opprøsning av uerret skal uelrets elendom og mrdrer tllfarrekurturelre oo samfunnsnyttige formår rnnen uerrets virkeområde.Forslaqet fråmsetresa, åtvr6[, ;;;-;r;J;res au årsmøret, medalminnelig flertaIl.

Lørenskog.l0.februar 1981



Styret I jubilemsåret består av:

Ulf Nymoen, fomann
Jan Bjerring, nestformann
Gunnar Solfjeld, kasserer
Flnn Rosenlind, sekretær
sant følgende styremedlemmer:
Svein Wennevold, BJørg Kristlansen, uorten Etldebrandtued varmenn Ivar Ahroth o9 Marlt Solfjeld.

Pdlgende saker har det vært arbeldet med de siste å!ene:

På veltomta i Llndevelen ble det ifjor rontert lys og det blLrfolsøkt sprøytet der hver vlnter. oet er forsøkt å få istand enleke-/ballplass L enden av skogveLen, men dette har strandet påekspropriasjon av elendoo fra Robsrud sæt adkomstveL.

Det har vldere vært lagt ned mye arbeld vedrØrende regulerLngs_planen for Kinnskogen sant vedrørenite frl-områctet ,""ai i""g"J.r""t.I forbindelse tred omeguleringen av Kjennveien har vl oppnåddhastighetsnedsettelse tlf 30 kn/t. fåreføpiS mangter skiltene,nen dlsse er fra komunens slde tovet oppsåti tår.
velhus-sakenr so, er kJent for de fleete ett€r avr.gskriverier IEåvel N(ershus Arbelderblad soo t rørenstog iel, startet Eed f,or_handllnger Eed lørenskog !,tannskor @ å få ijrpa 

".og"rhallen.Dette strandet laldlertlct, grunnet naboprotåster. Deretter ståltetarbeldet med å få bygge på Vel-t6ta I ilndevelen r aon { DeIloE_ttden va-r blltt resulert tll frl-areal I forblndelse ned ."gufiifogav cmrådet rundt LangMennet. Byggesaken var kouEet så langt at denble byggeannetdt, o9 såvet ttnansierlngen eoo planene ror Jerve rfgg_ingen var L orden. Tøta måtte iEidle;dd leguleres fra frlareal tlla!€al for alnennyttlge foaåI. SoE kJent fra pressen ble dette ned_steDt I koununestyret oed en steomes årærvekt-



Ved Kjennvelen 34 er det imidlertid regulert en tomt tII alnennyttigfomåI/grendehus, hvor vi ka få sette opp et velhus. ForeningenDener at dette alternativ er ubrukbart, grunnet store grunnarbeids_
investelinger. Arre våre midrer o9r rDer i:.t ,rr ved dette arternativ
Eedgå tll opparbeidelse av vei, væn og kloakk.

Det ha! hvert å! bu-tt ariangert juletr:efest på Sanftrnnssalen p{Kjenn skolel og årsfester på Bøndernes Itus og Solheitr Kafeteria.VeIIet har også som det eneste i Lørenskog aettatt i l7.mai togetfor Solhein skoles krets.

Sa.Earbeldet Eed Kinnskogen Kvlnnelig Vel, soD har støttet oss oppgjennoE alle cllsse årene såvel økonomisk sou med hjelp til ur.*g"_Denter, har ikke arrtid fungert knirkefritt, nen de frokene sotr har
'.ært har løst seg, og vi håper på et fortsatt godt samarbeid i årene
soto koumer.



Eva vLl Klnnskogen Vel gJ6sg I frentlden?

Dette frengår hovedsakllg av fornålsparagrafen, rnen det er
forenlngens håp en gang å få et eget hus sø kan benyttes tlI
barnepark, Junlor- og ungdonsklubb sant aktlvlteter for de
eldre I lokalsamfunnet.

Vl Onsker dessuten å blara tll mer trlvsel ved å arrangere
ski-dager, Juletrefester og llgnende.

8or å kunne oppnå ovennevnte trenger forenlngen DEG: V1.:
er ldag altfor få aktlve og vl håper på nyinnnelå-e_lser som
k"n gjør." på telefon 70 L9 69 - cunnar Solfjelcl, bller ved
brev tll forenlngenl adr.: postloks 38, 1470 Idrenskog.

UCt opp på velforenlngens Eøter s@ bllr bekJentgjort ved
et notat tLl alle husstander 2 - 3 dager før nøtedagen, sotn
vanllgrvls er første ttrsdlåg i nåneden på solhein skole, uØte-
ronmet.

Det er lkke nddvencllg å være medlen for å kunne delta på
vel-møtene, men du har lkke stemmerett før du har roeldt deg
lnn og betalt kontlngent.
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