
ÅRSMELDING FOR ORKANGER VEL 2011 

 

Tillitsvalgte i 2011 

Styret: 

Leder: Hans Kringstad 

Nestleder: Laila Fjeld 

Kasserer: Arve Holmeng 

Sekretær: Eva haugen 

Styremedlem: Geir Knutzen 

Styremedlem: Vidar Liøkel 

Styremedlem: Grethe Sand 

 

Varamedlem: Hans Chr. Falch 

Varamedlem: Gro Rostad 

Varamedlem: Bjørn Johan Vullum 

 Valgkomité: Liv Janne Syrstad, John N. Konstad, Synnøve Sundli. 

 Revisorer: Arnt J. Ustad, Knut Even Wormdal. 

Medlemmer Orkanger Vel har to typer medlemskap; enkeltpersoner/husstander og bedrifter. 

I 2011 hadde vi 331 private medlemmer. Dette er 27 færre enn året før.  

Antall bedriftsmedlemskap var 19 mot 24 i 2010.  

Økonomi 

Foreninga har god økonomi. Oppsparte midler vil bli investert i tiltak på Orkanger.  

Utgifter: 

Anlegget med rullestolbane, soltribune og asfaltering i nordenden av Gammelosen 

representerte største enkeltinvestering. Totale kostnader kommer på ca 300 000 kroner, 

hvorav Orkanger Vel står for ca 150 000. Sponsorer er ExtraStiftelsen med 125 000 og Orkdal 

Sanitetsforening med 25 000. 

 

Vi har investert ytterligere ca 50 000 kroner i to nye ramper ved Orkdalsbanken 

Skateboardpark.  

Inntekter:  

Medlemskontingenten er vår største inntekstkilde. Annonsesalg til hjemmesida og salg av 

kalendere gir også gode inntekter. 

Vi fikk 31.775 kroner fra Norsk Tippings grasrotandel i 2011.  

Virksomhet 

 

Foreninga har hatt ti styremøter i 2011. 



Orkanger Vel arrangerte dugnad i Gammelosen 30.april. Foreninga deltok med servering i 

Orkdalsveien 25.juni i forbindelse med Orkangerdagene. Velforeninga deltok i forberedelsene 

til minnekonserten for Sondre Kjøren 5.august. 

Det har som vanlig vært kontinuerlig stell langs turstien og å på strendene i Gammelosen. 

Frivillige pensjonister tok også i 2011 hovedansvaret for rydding langs stien. Nerøra Vel, som 

er tilknyttet Orkanger Velforening, har sørget for vask og tilsyn ved de to toalettene i 

Gammelosen. 

Andre arrangement: 

Festen i Hermetikken: 

Festen gikk av stabelen lørdag 18.juni. Dette var sjette år med arrangementet. Godt vær ga det 

som trolig er rekordbesøk. Flere hundre var inne på området ved stengetid. Opplegget fulgte 

samme mønster som de foregående årene. Tor Kvarsnes, Olav Nersveen, Jan Egil Skjervø, 

Elling Breunig og Jan Brevik var sentrale aktører. 

Christian Falch fortalte om arbeidet med filmene om Thamshavnbanen og motstandsmannen, 

drapsmannen og kongevennen ”Gulosten”. 

Familiedag i Hermetikken: 

Ble holdt søndag 26. juni med stort frammøte. Nok en gang var vi heldige med været. Det var 

gratis padling, roing, ansiktsmaling, hinderløype og andre leker. 

Julegrana: 

Tenninga av julegrana på torget fant som vanlig sted første søndag i advent, som falt på 

27.november. Vi fulgte tradisjonen fra tidligere år: Pål Ove Lilleberg talte og sang. Orkdal 

skolekorps spilte. Frelsesarmeen deltok. Sentrumsforeninga bidro med nisser og godteposer. 

Bunnpris ga bort gløgg og pepperkaker. Rundt regnet 200 små og store deltok.  

Jul på Nedre Rømme: 

Ble arrangert for andre år på rad lørdag17.desember. Orkanger Vel var arrangør sammen med 

OIF fotball, Orkanger Aktivum og Sentrumsforeninga med salg av juletrær og lokale 

produkter, underholdning, knøtteskirenn, pepperkakehus-konkurranse og jakt på Nedre 

Rømme-nissen. 

Gammelosen: 
Utbygginga av anlegget for funksjonshemmede startet, og ble nesten fullført før vinteren. 

Leiv Garberg ledet arbeidet. Rullestolbanen kom på plass. Den består av ti prefabrikerte 

betongelementer fra Conform. Soltribunen over rullestolbanen ble langt på vei bygd ferdig. 

Et sammenhengende område mellom parkeringsplass, handikaptoalett, soltribune og 

rullestolbane er ferdig asfaltert. Verdien på dugnadsarbeidet er kalkulert til 100 000 kroner. 

 

For øvrig er det utført mye generelt vedlikehold i området. Nerøra Vel kjøpte inn nye bord og 

benker i massivt tre.  

Vi har kjørt på sand på strendene fra eget lager.  

Skateboardparken: 

Vi opprettet et foreldreutvalg som har ansvaret for drift og tilsyn ved Orkdalsbanken 



skateboardpark. Formålet er å sikre et godt miljø blant brukerne, forebygge skadeverk og å 

utvikle anlegget videre. 

I 2011 har vi kjøpt en ny Norgesrampe (halfpipe i tre). Den ble montert på dugnad. Vi overtok 

i tillegg en identisk rampe fra Storåsfeltet Vel. Storåsfeltet Vel fikk til gjengjeld 25 000 kr i 

tilskudd til lys ved eget friområde i Hovsbakkan. 

Det ble satt opp lys ved skateparken. 

Hovslund: 

Orkanger Vel har gjort avtale med Storåsfeltet Vel om rydding og stell i arboretet. Storåsfeltet 

Vel arrangerte dugnad 5.november. Reidar Omland deltok på vegne av Orkanger 

ungdomsskole.  

Vi har forsøkt å utvikle samarbeidet med skolen i arboretet. 

BMX-bane: 

Arbeidet med planlegging av BMX-bane for cross-sykkel startet i 2011. En arbeidsgruppe er 

etablert. En representant for Orkanger Vel deltok på befaring med Orkdal kommune for å 

finne egnet tomt. Orkdal kommune foreslår et område på Sirkustomta, fra skateparken og 

vestover langs Havneveien. 

Orkdalsveien: 

Som vanlig har vi satt ut benker og blomsterkasser langs hele Orkdalsveien. Blomsterkassene 

selger vi til forretninger for å forskjønne gata 

Trivselsprisen: 

Prisen gikk i år til OIF fotball som påskjønnelse for utvikling av et godt breddetilbud med 

målrettet satsing på å inkludere innvandrere. Prisvinnerne fikk den tradisjonelle plaketten og 

3300 kroner. Overrekkelsen fant sted på Nedre Rømme 25.juni. 

Hjemmesida: 

Orkanger Vel fikk egen hjemmeside i mars 2008. Vi har oppdatert den med nyheter jevnlig. 

Det har gitt en kraftig økning i besøket. Gjennomsnitt antall unike brukere pr døgn nådde ca 

1500 i 2010. Orkangervel.no er en av de best besøkte sidene i distriktet. 

Målet er å gi folk på Orkanger en god kilde til lokal informasjon, samt å skape interesse for og 

debatt om lokale samfunnsspørsmål. Styret har drøftet profilen på hjemmesida etter kritikk 

mot at nettstedet inneholder kontroversielt stoff og artikler med kritisk innhold. 

Oppvarmet badeanlegg i Gammelosen: 

Elkem Thamshavn er interessert i å tilby kjølevann til bruk i et utendørs badeanlegg ved 

Gammelosen. Orkanger Vel har vært i møte med bedriften. Foreninga bisto med å skaffe 

illustratør som laget presentasjon av ideen.  

Uttalelser/politisk arbeid: 

Velforeninga avga høringsuttalelse til planen om utvidelse av OTI-sentret. Hovedpunkt: A. 

Sikre nok parkering i området med tanke på utvikling av Idrettsparken, Orklahallen og 

Gammelosen. B. Unngå at handlegata og Sæther/Rømme får strengere krav til parkering 

under bakken/i P-hus enn det kjøpesentrene får.  



Orkanger Vel ba Orkdal kommune bevilge 25 000 kroner til et lyspunkt i Havneveien, ved 

gangfeltet mellom Gammelosen og parkeringsplassen/moloen ved Terna. Dette ble ikke 

avklart i 2011. 

Før sommersesongen tok vi initiativ til et møte med utekontakten, skolene, foreldrenes 

arbeidsutvalg, elevrådet ved ungdomsskolen og lensmannen for å forebygge hærverk og 

ordensforstyrrelser i Gammelosen. 

Hjemmesida har tatt opp flere saker omkring arealbruk, estetikk og forfall ved bygninger, uten 

at dette er formelle innspill fra Orkanger Vel. 

 

Planer for 2012: 

Bygging av soltribune og rullestolbane på stranda nord i Gammelosen blir fullført. 

Målet er å bygge BMX-bane for sykling i tilknytning til skateboardparken. 

Det er behov for mer sand på strendene. Dette blir en utfordring både pga kostnadene og fordi 

det er vanskelig å finne en egnet lokalitet der myndighetene tillater uttak av korallsand. 

Oppsummert: 

2011 har vært et nytt aktivt år i Orkanger Vels historie. Vi har hatt stor oppslutning om 

arrangementene våre. Driften i Gammelosen og Orkdalsveien har gått bra. Foreninga har solid 

økonomi, og styret kan dermed peke ut nye satsingsområder.  


