”Smånytt”

(juni 2011)

(se mer/fyldigere på www.nordstrandvel.no)

Oslo Miljøpris 2011 er tildelt Nordstrand Vel og Johannes Løken (sammen), og vi
deler den med Lønnealléen Borettslag på Tveita – som alle er blitt "oljefri", dvs. at
oljefyren er erstattet med bergvarme. Nordstrandhuset sparer nå vårt nærmiljø for
CO2-utslipp på 30 tonn pr år.

Ekebergveien: Kommunen og Bydelen går inn for å utvide veien syd for Sæter til
hovedsykkelvei. Dette krever at det taes inntil 4 m fra mange tomter. Skal transportsyklistene få rasere vårt nærmiljø? Opprop deles ut i disse dager i det berørte området.

Sæterkrysset: De første synlige tegn på ny bebyggelse ved Sæterkrysset er at
bensinstasjonen stenger i sommer, og vil bli revet. Tomten skal "saneres", og deretter
blir det trolig parkeringsplass frem til byggestart av nybygg.

Sæterstranden: Kommunen har drevet med diverse tilrettelegginger siden i høst.

inviterer til
St.Hans-aften på Nordstrand Bad
torsdag 23. juni fra kl. 19:00
Vi setter opp store griller, har levende musikk,
noen leker, natursti og St.Hans-bål.

En 54 meter lang og 4 meter bred flytebrygge skal legges ut – for svømming og bading.
Det blir også en liten badebukt – i den nye, sydlige delen av stranden.
Vellet har vært på befaring i mai og sendt Friluftsetaten innspill til etablering av
ungdomsstrand med sandvolleyballbaner, klatrevegg, stupetårn og tilgang til stranden.

Kyststien fra Paddehavet til Fiskevollen ligger i Miljø- og samferdselskomiteen i
kommunen og det er ventet at den kommer opp til behandling i august. Berørte beboere
har dannet Mosseveistranda Beboerforening for å sikre lokale interesser og kunnskap.

Vi prøver å få mere aktuelt velstoff på hjemmesidene våre – noe du savner?
Følg med på www.nordstrandvel.no

Vi ønsker alle en riktig god sommer !

Du tar med mat og drikke, noe å sitte på og utstyr etter ønske
(men vennligst unngå engangsgrill – vi tenner grillene kl. 19).
Fint hvis bilen kan bli igjen hjemme.
Vi har bestillt godvær – men møter opp uansett og håper å se deg, din familie og dine venner.

Nordstrand Vel

Nordstrandhuset

Pb 103 Nordstrand, 1112 Oslo
www.nordstrandvel.no
post@nordstrandvel.no

Nordstrandvn. 30, 1163 Oslo
Tlf: 22 28 13 49
nhuset@nordstrandvel.no

Velkommen !

•

Kontingent 2012

•

Valg

Styret foreslo å øke kontingenten til kr. 150 for hovedmedlemmer og fortsette med
kr. 50 for husstandsmedlemmer og medlemmer i større sameier/borettslag.
Forslaget ble vedtatt ved håndsopprekning.

Valgkomitéens formann Thorleif Waaler presenterte valgkomitéens forslag til
styresammensetning for Nordstrand Vels 120. driftsår.
Årsmøtet vedtok komitéens forslag ved akklamasjon.

Kort REFERAT fra ÅRSMØTET den 7. april 2011.
(Fullstendig referat finnes på www.nordstrandvel.no)

•

Konstituering

Kl. 19. ønsket styrets viseformann Christian Roscher-Nielsen de snaut 40 fremmøtte
velkommen til Vellets 119. årsmøte.

•

Årsberetning

•

Regnskap og revisjonsberetning

Styret for 2011/2012 ser efter valget slik ut:
Formann:
Jarle Abelson
Viseformann:
Christian Roscher-Nielsen
Styremedlem:
Bjørn Engen,Njål Hallre, Morten Haave, Lise Bache-Mathiesen,
Henriette R Nedregård, Andrine Aas Gøbel
Varamedlem:
Sølvi Andresen, Asle Rein Henriksen, Gro Lene Strand
Valgkomité:
Thorleif Waaler, Vidar Myrer, Nina Samuelsen

•

Miljøprisen

Viseformannen gjennomgikk raskt hovedpunktene i styrets beretning.
Økonomien er som vanlig bra. Nordstrandskråningsplanen tar mye tid og ventes behandlet i løpet
av året. St.Hans er en formidabel suksess.
Rakefiskaftenen ble igjen overbooket.
Fra salen: Vellet må være mot at det taes privat eiendom til kyststien.
Vellet må søke relevante midler. Utvide velområdet og øke kontingenten - alt for å kunne bidra
til de mange prosjektene – særlig rettet mot ungdom.
Styret: Ekebergveien utvides mellom Sæter og Ljabru?
Årsmøtet går mot rasering av privat eiendom.
Nettsidene www.nordstrandvel.no skal brukes mer aktivt fremover.

Styreformann i Nordstrand Velhus AS, Olav Dalen Zahl, fortalte om AS’ets virksomhet og
styre. Planene rundt Sæter er en av de store oppgavene.
På Sæter ønskes en hyggelig butikkmiks. På Nordstrandhuset er oljefyren skiftet ut med
bergvarme.
En rask gjennomgang av regnskapet for Nordstrand Velhus AS og status om driften av de to
eiendommene Ekebergveien 228 C og Nordstrandhuset viser som vanlig sunn økonomi.
Overskudd fra AS’et brukes til å drifte Nordstrandhuset.
Christian Roscher-Nielsen presenterte hovedtallene i Vellets regnskap –
med et resultat på kr. 16.591. Vi har en god økonomi og sunn utvikling.
Revisjonsrapporten for velregnskapet ble lest og regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

for 2010 (den 13. siden 1998) ble tildelt Kristen Meltvedt –
en ildsjel som gjennom mange år utrettelig har slåss for å
bevare det bygningsmessige miljøet i området rundt
Sæterveien og Nordstrandveien. Tinglyste villaklausuler står
mot ønsket om blokkbebyggelse. Saken er ikke avgjort –
miljøprisvinneren vil fortsette med fornyet entusiasme.
Han mottok en akvarell med et spennende motiv med mange
vakre detaljer – malt av Kjellaug Løken, et messingskilt og en
blomsterbukett.

Takk:
Christian Roscher-Nielsen takket kveldens møteleder Jørn Dølving for god møteledelse.
Og avtroppende Heidi Aasheim, Stein Solvik og Sverre Samuelsen for aktiv innsats i styret –
og velkommen tilbake.

* * *
Etter årsmøtet overtok kveldens hovedgjest filosof Sidsel Høye Haugan som snakket om
”Å være noe for hverandre – hva innebærer det?”
Mange spennende tanker og gode ord til Nordstrandfolket – bl.a.
by på deg selv – ha godt samarbeid fremfor konkurranse.
Takk for ordene – vi kunne gå omtenksomme ut i en vakker vårkveld.

