
                                                             Råstølen Velforening  

      - Oppvekstvilkår i sentrum 

 

Innkalling til allmøte mandag 21. juni kl 1930 på Skeie Skole. 

 

Du mottar dette i egenskap av å være kontaktperson for ditt borettslag/sameie/velforening. 

Vi er en arbeidsgruppe som jobber for å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge i området 

Råstølen. Vi organiserte bl.a. fakkeltog i desember 2009, som gikk på å markere behov for ny skole og 

flerbrukshall på Tunesflaten.  

Vi har nå stiftet en paraply-velforening, Råstølen Velforening. Vedlagt finner dere stiftelsesdokument 

og vedtekter. Vår målsetting er at alle borettslag/sameier/velforeninger i området blir medlem i 

denne velforeningen. Dersom vi oppnår dette vil Råstølen Velforening representere rundt 4-500 

boenheter. En overordnet velforening vil ha stor tyngde utad mot kommune, presse og andre aktører 

i de tilfeller der vi har behov for å sikre at bomiljøets interesser ivaretas.  

Vårt hovedmål er at området Råstølen skal være en god plass å vokse opp for alle de barn og unge 

som bor her. I dette perspektivet vil det bl.a. være avgjørende at det kommer ny skole og 

flerbrukshall på Tunesflaten. Vi jobber også med muligheter knyttet til kunstgressbane, kulturhus og 

evt. ballbinge.  

På denne bakgrunn inviterer vi til allmøte mandag 21. juni kl 1930 på Skeie Skole. Hensikten med 

møtet er: 

- Invitere til medlemskap i Råstølen Velforening 

- Formidle bakgrunnen for stiftelsen av Råstølen Velforening, og gi de ulike 

borettslag/sameier/velforeninger nok bakgrunnsinformasjon slik at de kan starte prosessen 

med å melde seg inn i velforeningen.  

- Det er også ønskelig å velge et styre på dette møtet. Dersom det er noen som er interessert i 

å delta i dette styret, ber vi om tilbakemelding på dette.  

Alle husstander i området vil få informasjon i posten med invitasjon om å delta på dette møtet, vi 

oppfordrer sterkt til at alle stiller med minimum 1 representant fra eget styre.  

Vi håper dette kan være starten på et engasjert nærmiljø som vil føre til at Råstølen blir et enda 

bedre område å vokse opp i! 

Gi tilbakemelding pr. mail på hvem som stiller til undertegnede innen tirsdag 15. juni 

 

Mvh 

Råstølen Velforening 

v/ Odd Arne Larsen 

e-post: odd.arne@mxholding.as 


