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Mål

Felleshuset er tenkt som et samlingssted for nærområdet, med særlig fokus på fellesskap,
sosial bærekraft og stedstilhørighet. Bakgrunnen for idéen om et felleshus og hage er et
stort behov for et felles areal på Vettre, hvor våre eldre kan samles og være mindre alene,
hvor barn og ungdom kan ha en plass å henge og der alle får et gratis tilbud. Det finnes
ingenting på Vettre.

VETTRE FELLESHUSET

VETTRE FELLESHUS

Vi leter etter en felles stue for alle, men med spesielt fokus på eldre og unge, hvor man
kan grille sammen på sommeren, men også samles på vintertid.

Brukerne står selv for drift. Da er det viktig med innvolvering av de ulike gruppene tidlig,
slik at man bygger eierskap.
Prosjektet er foreslått av noen naboer på Vettre:
- Isabel Ruiz Lopez, 96826316, isabel.rqr@gmail.com
- Guro Letnes, 93413570, guro.letnes@gmail.com
- Halvord Vinger, 98422566
- Stian Johnsgaard Dolmen, 45401204
- Camilla Dahl,
-

side 2

Vi må sørge for en enkel og billig drift gjør det mulig å holde kvaliteten oppe uten store
utgifter til drift og vedlikehold.

Eiendom 59/4/0/0
Areal: 939,5m

VETTRE FELLESHUSET

FORSLAG
TIL TOMT

side 3

FORSLAG
TIL TOMT
Eiendom 59/4/0/0
Areal: 939,5m

PLASSERING

Nytt Vettre felleshus

Vettre torg

Vettre skole

FORSLAG DRIFT
Vi foreslår at Vettre Vel og Nedre Bleiker Vel går sammen om dette.
Det må opprettes et styre for felleshuset som har ansvar for driften. Styret må byttes
ofte eksempelvis hvert andre år, og bør bestå av 5-6 representanter fra de forskellige
gruppene. (en pensjonist, en fra barnskolen, en fra ungdomskolen, mm.)
Det er naturlig at styremedlemmene vil gå på omgang og velges fra begge skolekretser /
vel.
- Det opprettes vaktgruppe til de ulike brukergruppe som disponerer kode/
nøkkel. Foreldre er ansvarlig for brukergruppe under 18 år
- Mulig innvolvering FAU på Vettreskole
- Mulig etablere eget seniorrepresentanter
- Vi tenker oss en fast vaktliste med kontaktpersoner, for de ulike gruppene
- De som ønsker å bruke felleshuset, søker en av personene på vaktlisten, og
får da tilgang til nøkkel/kode.
- For arrangementer må det oppnevnes en ansvarlig og regler for felleshuset må
følges.
- Prioritering av bruk gjøres av styret.
- Det er ikke tenkt at felleshuset skal konkurrere med lokale bedrifter (ikke
skjenkebevilgning)

FORSLAG TIL FINANSIERING
Løst estimat byggekostnad
2,2 MNOK - 3,5 MNOK
(100 m2 x 22 000 kr til 35 000 kr)
Finansiering
Vettre Vel
Asker kommune
Stiftelsen Nedre Bleike Barnehus
Eventuelle sponsorer (f.e.
Eventuelle lån
Nedre Bleiker Vel har ingen inntekter utover medlemskontigent
Driftskostnader
Strøm
Kommunale kostnader
Vedlikehold
Finansiering av drift
Leieinntekter fra forskjellige foreninger
Leieinntekter fra grupper
Tilskudd fra Vettre og Nedre Bleike vel-foreningene
Tilskudd fra kommunen

FORSLAG ALTERNATIV DELING

MANDAG
morgen

TIRSDAG

Eldre

ALLE
(skolen/barnehager)

Ungdom

Ungdom/barn

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Eldre

ALLE
(skolen/barnehager)

Eldre

ALLE
(mulig å leie ut)

ALLE
(mulig å leie ut)

Ungdom

ALLE
(mulig å leie ut)

Ungdom

ALLE
(mulig å leie ut)

Ungdom

kveld

Dette er et eksempel på fordeling av tid.
Det kan være lurt å åpne opp for tilpasninger i forhold til spesielle anledninger og
tradisjoner som f.eks midtsommer og halloween.
Det vil være styret som har det overordnede ansvaret.

REFERANSE RODELØKKA VELHUS:
Programering faste eventer hvert halvår:

Utleie til private eventer, lavere priser for medlene av Rodeløkka vel:

FORSLAG TIL UTFORMING
Felleshuset skal følge kommunens premisser, og vi skal sørge for en kreativ, attraktiv og
miljøvennlig hus.
Materialitet skal være robust og enkel å vedlikeholde.
Forslag program:
- ca. 100m2 felles stue med åpen kjøkken løsning/kiosk og et toalett. Plass til f.eks
musikk og projektor, disco gulv, fussball, biljard, yoga, trening som brukergruppen
bestemmer.
- Et Møterom til ca. 10 personer
- Opparbeidet hage med felles grill, langbord og lekeplass.
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REFERANSER:

Robuste materialer
Åpen stue

REFERANSER:

lang bord, sone undertak

grill, og bål

FORSLAG TIL FREMDRIFTSPLAN
- Step 1: Avklare mulighet for bruk av veltomt - avgjøres på årsmøte Vettre Vel/ Nedre 		
Bleike vel
- Step 2: Sette komite
- har allerede en arbeidsgruppe, men er åpen for nye deltakere
- mulighet for gratis skisseprosjekt
- Step 3: Avklare finansieringsmuligheter
- Step 4: Opprette stiftelse
- Step 5: Ferdig skisseprosjekt og prosjektbeskrivelse for anbudskonkurranse
- Step 6: Byggeprosjekt - byggesøknad gjennom arkitektfirma

FORSLAG TIL ORGANISERING
Selveiende stiftelse
- stiftelsen eier seg selv, behøver ikke medlemmer
- krever kapital kr 100 000
- alle inntekter til stiftelsen blir i stiftelsen
- styret er øverste organ
- kan velges av styret eller annet organ f.eks årsmøtet i Vettre Vel/ Nedre Bleiker Vel
- kan instueres gjennom vedtekter
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