REFERAT fra ÅRSMØTET den 26. april 2017.
1.   Konstituering
Årsmøtet i Nordstrand Vel ble satt den 26. april 2017 kl. 19.00 i Nordstrandhuset.
Styrets formann Heidi Aasheim ønsket de drøyt 40 fremmøtte velkommen til Vellets
125. årsmøte.
Det var ingen kommentarer til innkallelse eller agenda. Møtet ble erklært lovlig satt.
Njål Hallre ble valg til møteleder, Sverre Samuelsen til referent, og
Erling Weydahl og Kari Sofie Thune ble valgt til å undertegne protokollen.

2.   Årsberetning
Formannen startet med å nevne arrangementene – disse er godt mottatt og besøkt.
Trafikk er et viktig innsatsområde, gjennomkjøringsproblemer, økt gateparkering og økt
fart. Vellet har en tettere dialog med Bydelsutvalget og forventninger til resultatet av det
pågående arbeide med Trafikkplanen.
Oppfordring: Ta bilder av hendelser og meld inn til Bymiljøetaten.
Stort fokus rundt pågående kommersiell fortetting. Infrastruktur (vei, kloakk, vann mm)
er presset.
Fellesskap: Nordstrand Vel har tatt initiativ til revitalisering av Fellesutvalg for Bydel
Nordstrand, bestående av 11 vel. Har fått et tettere samarbeide med Bydelsutvalget med 4
møter per år. Arbeider for tiden med kartlegging av grøntområder/friarealer og vil gi
innspill til BU for bedre felles bruk av disse.
Kommentar til Årsberetningen: Asbjørg Javnes Lyngtveit (BU-representant for
Arbeiderpartiet; engasjert i fortettingsplanene) er uenige med beskrivelsene av fortetting i
Årsberetningen og mener skepsis til Byutviklingskomiteens planer er grunnløs. Mener få
vil bli berørt.
Styreformannen presiserte feil i Årsberetningen om Aktivitetsparken: Det er
idrettsforeningen Nordstrand Aktivitetspark som starter byggingen i juni/juli i år.
Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon.
27. august skal Vellet ha 125-års jubileumsfeiring på Agnes Thorsens plass.
Styret ønsker bidrag fra lokale krefter både til arrangement og underholdning/aktiviteter.

3.   Regnskap og revisjonsberetning
Styreformann i Nordstrand Velhus AS, Olav Dahlen Zahl, orienterte om Nordstrand
Velhus AS; dets virksomhet, styre og eiendommene; Nordstrandhuset, Åsdalsveien 13B
og Ekebergveien 228C på Sæter. Leieinntektene på Sæter er lavere pga.
utbyggingen. Arbeidene er nå i avslutningsfasen. ASet eier nå E 228C 1-3.etg.
Regnskapet for Nordstrand Velhus AS ble tatt til orientering.
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Vellets regnskap ble kommentert av styrets regnskapsfører: Mette Mustad.
Medlemskontingenten ble økt i 2016, og det ga positivt utslag selv om antallet
medlemmer gikk ned etter opprydding. Posten for Nærmiljøstøtte er økt da ½-parten av
støtten til Aktivitetsparken er bokført. Revisjonsberetningen ble lest opp av ordstyrer,
og Årsmøtet godkjente regnskapet ved akklamasjon.

4.   Kontingent 2018
Styret	
  foreslo	
  uforandret	
  kontingent	
  for	
  2018,	
  dvs.	
  kr.	
  250	
  for	
  hovedmedlem,	
  	
  
kr.	
  50	
  for	
  husstandsmedlem	
  og	
  kr.	
  100	
  for	
  medlemmer	
  i	
  større	
  sameier.	
  
Forslaget	
  ble	
  vedtatt	
  ved	
  akklamasjon.	
  

5.   Valg
Thorleif Waaler presenterte på vegne av valgkomiteen innstillingen til
styresammensetning for Nordstrand Vels 126. driftsår.
Årsmøtet vedtok komiteens forslag ved akklamasjon.
Styret for 2017/2018:
Formann:
Heidi Aasheim
Viseformann: Christian Roscher-Nielsen
Styremedlem: Lise Bache-Mathisen
John Christian Forester
Morten Haave
Håvard Martinsen
Andrine Aas Gøbel
Espen Amundsen
Varamedlem: Sigve Bolstad
Bent Fuglesang
Lene Staib Knudsen
Revisorer:

Hans-Henrik Kjosmoen
Jørn Dølving

(gjenvalgt for 2 år)
(ikke på valg)
(gjenvalgt for 2 år)
(gjenvalgt for 2 år)
(gjenvalgt for 2 år)
(ny, valgt for 1 år)
(ikke på valg)
(tidl. vara, valgt for 1 år)
(gjenvalgt for 1 år)
(ny, valgt for 1 år)
(ny, valgt for 1 år)
(gjenvalgt for 1 år)
(gjenvalgt for 1 år)

Valgkomité for neste år ble valgt ved akklamasjon:
Monika Myhre - formann
(valgt for 1 år)
Thorleif Waaler
(gjenvalgt for 1 år)
Asle Rein Henriksen
(gjenvalgt for 1 år)

6.   Miljøprisen
Heidi Aasheim leste opp vedtekter for Miljøprisen. Hun innledet med: ”Årets miljøpris
gis til en aktiv, tradisjonsrik, tilstedeværende og engasjert institusjon på Nordstrand.....”
og presenterte vinneren for 2016: Nordstrand Kirke og Nordstrand Kirkegård.
Sogneprest Anne Grete Listrøm og medlem av Menighetsrådet Erling Weydahl mottok
miljøprisen – et bilde malt av Kjellaug Løken, et messingskilt og hver sin blomsterbukett.
Les hele begrunnelsen og se bildet på www.nordstrandvel.no -> Miljøpris -> 2016.
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7.   Eventuelt
Mange engasjerte innlegg fra salen rundt trafikkproblemene:
- Stillestående trafikk Ekebergveien mellom Sæter og Ljabru, haver og trær beskåret,
mye trafikk, eksos, umulig å lufte. Stengte parallellveier øker presset for alle.
- Butikkansatte på Sæter fyller opp sideveiene med parkerte biler.
- P-huset har plass – men her koster det å parkere.
- Gateparkering tar fullstendig overhånd. Forslag om 2-timers begrensning.
- Noen er avhengige av bil for å komme seg rundt.
Øvrige innspill:
- Ønske om forutberegnelighet når det gjelder hvilke hus som er bevaringsverdige –
vil det si ingen bygget efter 1945?
- Planer for Bydelshuset når bydelen flytter ut av huset? Styreformannen opplyste at
Nordstrand Vel er stor aksjonær i Bydelshuset. Vellet har nylig fått oppnevnt representant
i styret (Lise Bache-Mathiesen), og vi vil derved delta i planleggingen.
- Ballplassen bak nye Sæter – ”ubrukelig” pga. dårlig klipping.
- Dammene våre (Andersendammen, Lindbäckdammen og Postdammen) må følges opp
bedre overfor kommunen. Nylig kjent at det er planer for Postdammen.
Innsendt forslag:
Nordstrand – ”De gule rosers bydel”. Kan Vellet ta initiativ til å beplante offentlige
områder med roser, frukttrær og bærbusker?

Takk
Heidi Aasheim takket møteleder Njål Hallre for vel utført jobb. Sverre Samuelsen ble
utnevnt til Æresmedlem av Nordstrand Vel. Avtroppende styremedlemmer Vibeke Hove
Krogh, Mette Mustad og Monika Myhre fikk en stor takk for innsatsen i styret.
Alle mottok en stor blomsterbukett. Takk til de fremmøtte.

Kari Sofie Thune

Erling Weydahl

Sverre Samuelsen

* * *
Byutvikling og Nordstrand – fortid og fremtid.
Viseformann Christian Roscher-Nielsen introduserte kvelden foredragsholder:
Arkitekt Petter Bogen. Med kart og skisser tok han oss med på Sæter fra 17-hundretallet
og noen tiår inn i fremtiden: Trikketraséen som en grønn orm – større hus rundt grønne
tun, knyttet sammen med gangveier – intern rundvei – et ”Garden City” med overskudd
av egenprodusert energi.
En stor takk og blomsterbukett til foredragsholderen.
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