”Smånytt”

(juni 2012)

Busker og trær: Mange av oss har tomt ut til kjørevei. Det gror godt – er sikt og
sikkerhet for deg og oss ivaretatt? Kanskje trenges en omgang med sag og kuttesaks?

Postkassen din – er den lett synlig og godt merket? Våre rodeforstandere bruker
mye tid på å finne den riktige postkassen mange steder. Ta en titt selv!

Ekebergveien: Kommunen går inn for å utvide veien syd for Sæter til hovedsykkelvei. Dette går ut over inntil 4 m have og mange trær. Vellet og GLA´Nordstrand ønsker
beholde miljøet, fartsgrense 30 km og et bredt fortau. Vi venter spent på ”neste tråkk”.

Sæterkrysset: Som antydet i årsberetningen er Vellet aktivt med i planleggingen.

inviterer til

St.Hans-aften på Nordstrand Bad
lørdag 23. juni fra kl. 19:00

Nordstrands Blad er vel den beste informasjonskilden fremover.

Gang- og sykkelvei langs Mosseveien: Statens Vegvesen er i full gang med
gjennomføringen av gang- og sykkelveien langs Mosseveien. Første del fra Ulvøybrua
til Nordstrand Bad skal stå ferdig til St. Hans, mens videre til Ljabruveien er planlagt
ferdig i løpet av året og til Fiskevollen i 2013. Som en følge av arbeidene vil det ikke
bli parkering ved Furubråtveien i år. Parkeringen på innsiden av kollektivtfeltet vil
permanent bli fjernet.

Nordstrand bad: Kommer badesesongen overraskende hvert år? Også i år måtte vi
”mase på” kommunen for å få lagt ut bade-trappen og få ryddet opp til finværet og
starten på sommersesongen. P-plasser? – se ovenfor.

Eplekneika barnehage: Nordstrand Vel er ny eier av Åsdalsveien 13B.
Nordstrand kvinne- og familieforening som driver Eplekneika barnehage, har valgt å
overdra eiendommen til Vellet. Barnehagedriften vil fortsette som før.

Følg med på www.nordstrandvel.no

Vi ønsker alle en riktig god sommer !
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

Vi setter opp store griller, har levende musikk,
noen leker, natursti og St.Hans-bål.
Du tar med mat og drikke, noe å sitte på og utstyr etter ønske
(men vennligst unngå engangsgrill – vi tenner grillene kl. 19).
Bilen bør bli igjen hjemme – svært dårlig med P-plasser i år.
Vi har også i år bestillt godvær – men møter opp uansett og håper å se deg, din familie og dine venner.

Velkommen !

•

Kontingent 2013

Styret foreslo uforandret kontingent for 2013. Vedtatt.

•

Valg

Valgkomitéens formann Thorleif Waaler presenterte komitéens forslag til styresammensetning
for Nordstrand Vels 121. driftsår.
Årsmøtet vedtok forslaget ved akklamasjon.

Kort fra ÅRSMØTET den 28. mars 2012.
Fullstendig referat finnes på www.nordstrandvel.no

•

Konstituering

Årsmøtet i Nordstrand Vel ble satt kl. 19.00 i Nordstrandhuset.
Styrets formann Jarle Abelson ønsket de henimot 40 fremmøtte velkommen.

•

Årsberetning

Formannen gjennomgikk raskt
hovedpunktene i styrets beretning.
Fra salen:
- Sæterkrysset; det skjer utrolig lite –
Vellet må være pådriver.
- Pilbekken ønskes åpnet.
Økonomien er som vanlig bra.
Årsberetningen ble godkjent ved
akklamasjon.

•

Regnskap og revisjonsberetning

Styret for 2012/2013:
Formann:
Jarle Abelson
Viseformann:
Christian Roscher-Nielsen
Styremedlem:
Bjørn Engen,
Njål Hallre,
Morten Haave,
Lise Bache-Mathiesen
, Asle Rein Henriksen, Andrine Aas Gøbel
Varamedlem:
Sølvi Andresen, Randi H Hagen Jasienski, Carl Fr. Sønsteby
Revisorer:
Hans-Henrik Kjosmoen, Thor H Fiske
Valgkomité :
Thorleif Waaler, Vidar Myrer, Nina Samuelsen

•

Miljøprisen

for 2011 ble tildelt Manglerud politistasjon.
Prisen gis for det arbeidet politiet gjør og har gjort. Samtaler med barn og ungdom, skole- og
klubbesøk, lokalt nærvær som gir trygghet.
Gro Smedsrud mottok en akvarell med et spennende motiv med mange vakre blomster; malt av
Kjellaug Løken, et messingskilt og en blomsterbukett.

•

Eventuelt

Asle Rein Henriksen ga en kort oppdatering om ”kabelspaghettien”; om deputasjonen som gjør
at kommunen vil ha en åpen høring og vil utarbeide planer for nedgraving.

•

Takk

Jarle Abelson takket de uttredende styremedlemmene Henriette Richardsen Nedregård og Gro
Lene Strand med bøker og blomster.
Kveldens dyktige møteleder fikk en vakker blomsteroppsats.

* * *

Styreformann i Nordstrand Velhus AS, Olav Dalen Zahl, fortalte om AS’ets virksomhet og styre.
Sæter-planene er nå store oppgaven.
Nordstrand kvinne- og familieforening ønsker selge Eplekneika barnehage til lokal eier. AS´et er
i forhandlinger om overtagelse og utleie. Barnehaven skal fortsette.

Etter årsmøtet introduserte Jarle Abelson kveldens hovedgjest: Gro Smedsrud
ved Manglerud politisasjon.
Hun snakket om ”Trygghet og trivsel i Nordstrand bydel”.

Jarle Abelson presenterte hovedtallene i Vellets alltid greie regnskap –
for 2011 med et resultat på kr. 51.126. Vi har en god økonomi og sunn utvikling.

Ett råd: Lås og lukk – gjem ting – gjør det litt vanskeligere å finne/ta ting.
Kontrollèr ”kontrollørene”.

Revisjonsrapporten for velregnskapet ble lest og regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

