
”Smånytt”

17.-mai: Flagggheisingen på Agnes Thorsens plass tok iår vaktmesteren på 
Nordstrandhuset seg av – mens 17.mai-komitéen hadde alt det tradisjonelle under 
kontroll. Dessverre hadde ikke så mange funnet veien hit på morgenen –  ønsker du å 
lese Vidar Sandems 17.mai-tale så finner du den på  www.nordstrandvel.no   
På kirkebakken efter toget var det  skikkelig 17.-maistemning med godt fremmøte. 

Nordstrand Bad: Hurra – bryggen er forlenget – og det har kommet ny badetrapp. 
Mange tonn med sand er fyllt på i buktene. Elever ved Nordstrand skole rydder opp. 
Velkommen til «vår» strand!

Sæterstranden: 1,5 mill. kr er avsatt - planer er utarbeidet – hva rekker kommunen 
å få til i år? Ta en tur nedom – og fortell oss hva du synes bør gjøres.

Nordstrandskråningen: Byrådet er i sluttbehandling av reguleringsplanene og vil 
avgi sin innstilling før sommerferien. Så da bør bystyret kunne gjøre endelig vedtak 
i løpet av tidlig høst.

Andersendammen: Kommunen har plassert 3 nye benker – takk!
Vi ønsker oss en avgrensing mot Midtåsen og bedre adkomst for unge og gamle.

Benker: Vellet har mange benker rundt omkring. Vet du om en benk som trenger litt 
vedlikehold? Eller vet om en plass der en benk kan være til glede. Kontakt oss!

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

Vi ønsker alle medlemmer en riktig god sommer !

inviterer til

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

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 – i år tenner vi en stor grill kl. 19).  

Fint hvis bilen kan bli igjen hjemme.

I 2005 hygget rundt 1000 mennesker seg her – 
i 2007 var vi kanskje 50 tilstede i regnværet –

i 2008 var det både-og  – i 2009 et par tusen(?) - 
i 2010 håper vi at vi får besøk av deg og solen!

Velkommen !

Nordstrandhuset
Nordstrandvn. 30, 1163 Oslo

Tlf: 22 28 13 49
nhuset@nordstrandvel.no

Nordstrand Vel 
Pb 103 Nordstrand, 1112 Oslo

www.nordstrandvel.no
post@nordstrandvel.no

http://www.nordstrandvel.no/
http://www.nordstrandvel.no/


Punkter fra ÅRSMØTET den 22. mars 2010.

Konstituering
Årsmøtet i Nordstrand Vel ble satt den 22. mars 2010 kl. 19.00 i Nordstrandhuset.
Styrets formann Jarle Abelson ønsket de over 50 fremmøtte medlemmer og noen gjester 
velkommen til Vellets 118. årsmøte. De trofaste og engasjerte medlemmene ble bedt om å verve 
en nabo og fortelle om hverdagshelter. 
Det var ingen innvendinger mot innkallelsen og møtet ble erklært lovlig satt.
Reidar Dieserud ble valgt til møteleder. 
Sverre Samuelsen ble valgt til referent og 
Lars Chr. Dahl og Svein Erik Olsen til å undertegne protokollen.

Årsberetning
Formann Jarle Abelson gjennomgikk raskt hovedpunktene i styrets beretning. Noen hadde sett 
Vellets hjemmesider, alle fikk høre Morten Haave utdype vårt engasjement i planer og 
infrastruktur i nærområdet og om mulighetene for å være «tidlig ute» i planleggingen av f.eks. 
parkeringsplasser ved Munkerud og Nordseter skole.   
18.11.2010 blir det ny rakefiskaften!  
Kommunen har avsatt kr. 1,5 mill til Sæterstranden. 

Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon. 

Regnskap og revisjonsberetning
Styreformann i Nordstrand Velhus AS, Olav Dalen Zahl, fortalte om AS’et; dets virksomhet og 
styre.  AS’et er sterkt engasjert på Sæter; men det blir ikke noen utbygging med det første. 
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 – nå er 150 ny stoler innkjøpt.
Regnskapet for Nordstrand Velhus AS ble deretter tatt til orientering.

Jørn Dølving presenterte Vellets regnskap ved å gjennomgå og kommentere hovedposter og 
utgiftsposter i resultatregnskapet; resultat kr. 6.492 efter en avsetning til nærmiljøfondet på kr. 
40.000. Det er mange gode nærmiljøtiltak – f.eks. fyller Nordstrand skole 100 år i 2013 – men 
intet prosjekt er bestemt. 
Balansen ble gjennomgått. Vi har en god økonomi og sunn utvikling.

Revisjonsrapporten for velregnskapet ble lest og regnskapet ble enstemmig godkjent.

Kontingent 2011
Styret foreslo uforandret kontingent – kr. 125 for hovedmedlemmer og 
kr. 50 for husstandsmedlemmer og medlemmer i større sameier/borettslag.

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Valg
Valgkomitéens formann Thorleif Waaler presenterte valgkomitéens forslag til 
styresammensetning for Nordstrand Vels 119. driftsår. 
Årsmøtet vedtok komitéens forslag ved akklamasjon.

Styret for 2010/2011:  
Formann: Jarle Abelson
Viseformann: Christian Roscher-Nielsen
Styremedlem: Bjørn Engen, Njål Hallre, Morten Haave, Lise Bache-Mathisen,

Henriette R Nedregård, Heidi Aasheim
Varamedlem: Andrine Aas Gøbel, Sverre Samuelsen, Stein Solvik

Valgkomité for neste år ble valgt med akklamasjon:
Formann: Thorleif Waaler
Medlem: Vidar Myrer, Nina Samuelsen

Miljøprisen
for 2009 (den 12. siden 1998) ble tildelt Natteravnene på Nordstrand. 

I årevis har utallige voksne gått tur i området rundt 
Sæter hver fredag og lørdag natt. 
Til beste for alle – unge som gamle.  
Noen stikkord: 
Norges største voksenopplæringsprosjekt, med 
viktig kunnskap om ungdomsmiljøet, for barn og 
unge, nyter stor respekt, formidler verdier og 
holdninger, nytteverdi for hele samfunnet – et 
samfunn i utvikling – der det er lett å glemme våre 
tradisjoner, at vi er avhengige av hverandre, å ta vare 
på hverandre.
 
Frede Aas Rognlien mottok på deres vegne en 
akvarell med ”Sæter-natt”-motiv, malt av Kjellaug 
Løken, et messingskilt og en blomsterbukett.
 

Takk: 
Jarle Abelson takket kveldens møteleder for meget god møteledelse. 
Derefter avtroppende Jørn Dølving for hans innsats i styret. 

                      *   *   *
Etter årsmøtet fortalte Christian Ringnes om
«Drømmen om en feminint inspirert skulptur- og fornminnepark». 
Vi fikk et innblikk i lokalisering, parken, den demokratiske prosess, gondolbanen og skulpturer – 
med kvalitet og kunstnerisk spenn.
Informativt, spennende og inspirerende!
Avslutningsvis fikk flere av de fremmøtte svar på sine spørsmål.


