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Årsmelding  
Aktivitetene i denne perioden har vært preget av den spesielle situasjonen med korona pandemi og de 
ulike statlige og kommunale tiltakene som har vært iverksatt i forbindelse med pandemien. Høsten 2020 
ble det avholdt 2 styremøter og flere arbeidsmøter, før samfunnet stengte helt ned. Det første 
styremøte etter denne perioden var i mai 2021 og hovedtyngden av møtevirksomheten er avholdt fra 
mai 2021 og ut året. Styret har avholdt 12 styremøter og flere arbeidsmøter. 

Grendehuset er ferdigstilt og tatt i bruk. Bygget er et moderne funksjonelt bygg, med nye stoler og bord 
som lett kan monteres og settes opp. Det er nettilgang i bygget og en 70 tommer flatskjerm som gir 
mulighet for en rekke ulike arrangement. 

Bygget ble offisielt åpnet den 14. og 21. august 2021 og det deltok rundt 65 gjester fordelt på de to 
dagene. Det ble sendt ut invitasjon til alle medlemmer og andre med betydning for oppføringen av 
grendehuset. Nelly sto for serveringen. Det ble servert nydelig spekemat og kaker. Eli og Jenny 
underholdt med sang og det ble holdt taler, begge dagene i stødig og hyggelig regi av toastmaster Erik.  

Dag Bjørnstad og Henrik Dahl ble behørig takket og gitt en oppmerksomhet, uten deres innsats hadde 
det ikke vært noe nytt Dalsroa grendehus. 
Nelly Granerud ble også takket og gitt en gave fra styret som takk for at hun på alle styremøter og 
sammenkomster sørger for nydelig mat av alle slag og alltid stiller med sitt gode humør. 

For å få økonomi til å ferdigstille og drifte bygget har styret søkt om og fått innvilget økonomisk støtte 
fra flere, som Gjensidigestiftelsen, Aurskog sparebank, Høland og Setskog sparebank og Aurskog- Høland 
kommune. Grendehuset har også mottatt donasjoner fra privatpersoner. Styret avholdt Basar i 
november 2021 og fikk inn rundt kr 9.500,-på dette.  

Etter den formelle åpningen har bygget vært utleid til ulike arrangement og Yogadamene i grenda 
samles for en yoga økt på tirsdager.  
Det er etablert en egen webside for grendehuset https://www.dalsroagrendehus.no som kan benyttes 
blant annet når en ønsker å leie lokalet. Grendehuset har også en egen Facebook side.   
Grendehuset må brukes aktivt, det er et mål å gjøre bygget kjent og benyttet. Bygget koster å drive og 
det er mye som gjenstår av utomhus arbeid.  
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