
 

 

Røa, 8. februar 2014 

 
 
Samfunnshus Vest - bli medlem – si JA til et levende miljø på Røa 
 

I 40 år har Samfunnshus Vest vært et samlingsted for lag og foreninger, sosiale tilstelninger og 
kulturelle arrangement. Slik skal det fortsette, men det kan også bli mye mer! 

Vi Røa Vel har i mange år arbeidet med å få reist et tilbygg til dagens samfunnshus med en kulturhusdel. Vi 
jobber for et levende Røa og ser et behov for et sted der lokale krefter, særlig barn og unge kan opptre, 
men også et sted for konserter og mindre gjestespill fra profesjonelle krefter. Vi tror at et slikt initiativ er til 
det beste for Røa og hele bydel Vestre Aker. 
Som kanskje mange har fått med seg, etter blant annet oppslag i Akersposten, pågår det en svært uheldig 
maktkamp rundt Samfunnshus Vest. På den ene siden står styreleder og daglig leder som motarbeider 
samfunnshusets vedtak og aktivt legger hindringer i veien for den videre utviklingen av arbeidet med et nytt 
tilbygg med en kulturhusdel. 

På den andre siden står et styreflertall og mange aktive andelseiere som ønsker nytt lederskap for 
samfunnshuset. Styret vedtok å kalle inn til ekstraordinært årsmøte da styreflertallet (4 mot 1) ikke hadde 
tillit til styreleder og styreleder nektet å trekke seg. 

For å være med å sikre en positiv utvikling trenger vi flere andelseiere/medlemmer -vi trenger din støtte. 
Man skulle kanskje tro at det er nok av folk i vårt distrikt som støtter denne saken. Joda, det er mange som 
har meldt seg inn som støtter oss, men det har også meldt seg folk med et helt annet motiv og mål. Vi har 
blitt gjort kjent med at et stort antall næringsleitakere i Samfunnshuset, deres ansatte og familier, nylig har 
meldt seg inn for angivelig ensidig å støtte leietakeres interesser, noe som strider imot Samfunnshus Vest 
sitt formål. 

Røa Vel ønsker at Røas beboere tar eierskap i Samfunnshuset vårt på Røa. Samfunnshuset står i dag frem 
som et samlingssted for besøkende til Biblioteket og som utleier av lokaler til fest og kultur. Samfunnshuset 
for øvrig leier ut kontorer til næringsdrivende. 

Vi mener at Samfunnshuset har et potensiale til å utvikles til noe mer enn det vi ser i dag. For å få dette til 
kreves et effektivt styre og andelshavere – som deg - som vil støtte vårt engasjement. Ved å tegne deg 
som andelseier får du rett til å stemme på årsmøtene for å sikre en fornuftig utvikling. 

Tegn en andel nå – i dag  - for å kvalifisere deg til å delta i debatt og ta del i viktige 
avgjørelser, første gang på det ekstraordinære årsmøte 24 februar. 

Du kan tegne deg som privatperson eller som firma. Andelen koster kr 1000. Den enkleste måten å tegne 
seg på er å gå til samfunnshusets hjemmeside: http://samfunnshusvest.no/  hvor du finner knappen 
«Medlemskap» på første siden under bildet. Etter at du har fylt inn skjema og sendt det, blir du bedt om å 
betale kr 1000 til konto 1600 40 53072. Da er du andelseier og kan stemme på det ekstraordinære 
årsmøtet. Medlemskapet er livsvarig og kan gå videre i arv. Det er ingen kontingent! 

Har du spørsmål ber vi deg ta kontakt med en av oss i styret – Anders T. Moland 90209383, Jan T. Herstad 
90555383, Roar Møll 90681297, Trond Haarbye 91170667, Bjørn Brenna 90080601 eller Anne Bjørnebye 
Vik 91753951 

Med vennlig hilsen, 

Styret i Røa Vel 

http://samfunnshusvest.no/

