”Smånytt”

(høsten 2014)

Arrangementer før jul (se www.nordstrandvel.no for evt. ”nytt”):
Fredag 31.10.
Torsdag 6. 11.
Søndag 9. 11.
Lørdag 29. 11.
Lørdag 6. 12.

Halloween-treff på Agnes Thorsens plass
Kulturkveld – Rakefisk på Nordstrandhuset
Bydelsvandring – fra Sæter
Julegrantenning på Sæter
Juleverksted på Nordstrandhuset

inviterer sine medlemmer til høstens
kulturkveld torsdag 6. november kl. 19.00
på Nordstrandhuset

Gjennomgangstrafikk over Nordstrand
Nordstrand Vel arbeider aktivt for å etablere en rushtidsbom ved Ljabru – noe som vil
komme alle på Nordstrand til gode. Det er kommunens jobb å sikre at gjennomfartsårene og kollektivtilbudet har tilstrekkelig kapasitet til å ta unna den eksisterende
trafikken, og den vekst som den stadige fortettingen medfører. Å flytte belastningen
over på skoleveier i villastrøk er ingen bærekraftig løsning. Problemet må løses før det
skjer en alvorlig ulykke, og før områdets kvalitet og trivsel forsvinner.

Nå har det helt sikkert blitt en tradisjon –

☺ Rakefisk – Ja Vel ! ☺

All byggeaktiviteten på Sæter og i Nordstrandveien fører til trafikkfarlige situasjoner.
Snart tar byggingen av sykkelfelt i Ekebergveien til; arbeidet kan ta bortimot to år. Vi
ber foreldre om å utstyre barna med reflekser og gode sikkerhetsrutiner. Vi oppfordrer
også sognets innbyggere om å bruke beina, kollektivtilbudet eller sykkel i stedet for å
kjøre bil. At vi ønsker å hindre gjennomgangstrafikken, betyr ikke at vi ikke også kan
begrense vår egen bilbruk.
Sæter-utbyggingen:
Det ser nå ut til at det meste av utbyggingsplanen for
området rundt Esso-tomta og for Velhuset blir godkjent i
disse dager. Det er derfor forventet at det blir byggestart
tidlig på våren 2015 og ferdigstillelse i løpet av 2016 og
tidlig i 2017.

Benytt årets anledningen til å smake
klassisk, vellaget og veltilberedt rakefisk fra Valdres!
Med tradisjonsrikt tilbehør og tilhørende drikke.

Det vil bli kåseri og kulturelle innslag.
Pga. mat og drikke ønsker vi din påmelding på:
www.nordstrandvel.no

Kjøkkenet i Nordstrandhuset er nå totalrenovert,
med større kapasitet og bedre arbeidsforhold –
til stor glede for alle brukere.

Nordstrand Vel

Nordstrandhuset

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

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

åpent for påmelding og betaling fra og med 20. okt. kl. 08.
– ikke vent for lenge – det kan fort bli fullt.

Medlemspris kr 250.
La bilen stå – helst hjemme!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!Velkommen!til!Vellets!

!!!!!!!!!!!Halloween/treff !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!på!Agnes!Thorsens!Plass!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!en!mørk!fredagskveld!31.!okt.!kl.!18!til!20.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Møt!opp!i!ditt!stilige!/!skumle!kostyme,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!opplev!spennende!musikk!og!lys,!!skrem!naboen.!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kanskje!får!du!litt!godterier.!

Bydelsvandring!søndag!9.!nov.!

fra!Essotomta!på!Sæter!kl.!13:00.!
!
Finn$E.$Johannessen!tar!oss!med!på!en!timeslang!vandring!!
på!Nordstrandhøgda!!!–!med!flere!kulturstopp.!
Vi!avslutter!på!Nordstrandhuset!der!du!kan!få!kjøpt!!
”Utsikt!over!Nordstrands!historie”!!
til!en!hyggelig!pris!–!kontant.!
Deltageravgift!kr.!100!for!ikkeImedlemmer.!

Juleverksted
for barn fra 7 til 13 år
finner sted i Nordstrandhuset
Lørdag 6. desember
kl 11.00 – 15.00
Barna får lage sine egne julegaver og julepynt
i en skapende og kreativ hyggestund
sammen med andre barn og voksne.
Vellet stiller med materialer og instruksjon.

Gratis!

Velkommen!

