
 
 

”Smånytt” (høsten 2011) 
 
Foreslå kandidater til Miljøprisen 2011:  
Nordstrand Vel har siden 1998 gitt en Miljøpris til ”objekter” innen Nordstrand Vels 
område. Prisen for 2010 gikk til Kristen Meltvedt som gjennom mange år utrettelig har 
slåss for å bevare det bygningsmessige miljøet i området rundt Sæterveien og 
Nordstrandveien. 
Alle forslag mottas med stor takk – før årsskiftet – på e-post: post@nordstrandvel.no 
eller til vår postboks. 
 
Noen aktuelle saker vi jobber med: 
 
Ekebergveien – sykkelfelt mellom Sæter og Ljabru,  
Vellet har deltatt i befaring og ønsker en struping av gjennomgangs-trafikken slik at 
man kan gå for en mer moderat utvidelse av fortau og sykkelsti. 
 
Kabelspagetti 
Vellet har gjennomført en underskriftskampanje og samlet 400 underskrifter slik at 
saken kan fremmes som et innbyggerinitiativ til Bystyret.  
 
Mosseveien 
Statens Vegvesen starter i høst opp arbeidet med å etablere kombinert gang- og 
sykkelvei fra Ulvøybrua til Fiskevollbukta. 
Det skal anlegges en 80-90 cm høy betongmur mellom veibanen og fortauet og bredden 
blir på 3 – 3,5 meter innenfor dagens regulerte veibane. Egen brosjyre vil, bli distribuert 
til berørte beboere.  
 
Kyststi 
Saken har vært behandlet i Samferdsels- og miljøkomiteen i kommunen og går nå 
videre til Bystyret med bl.a. følgende innstilling: Byrådet bes om å utrede en alternativ 
trase fot kyststi på strekningen Ulvøybrua - Fiskevollbukta. Det legges til grunn at en 
slik trase på deler av strekningen kan legges på Mosseveien som et alternativ til å legge 
stien over privat eiendom. 
 
Se også www.nordstrandvel.no for mer informasjon. 
 
Medlemmer 
Nordstrand Vel har pr. 20.10.2011 - 1905 medlemmer. 
 
 

 

 

 

inviterer sine medlemmer til høstens  
kulturkveld torsdag 17. november kl. 19.00  

i Nordstrandhuset 
 

Vi gjentar suksessen: 
 

* Rakefisk – Ja Vel ! * 
 

Benytt anledningen til å smake klassisk, vellaget og 
veltilberedt rakefisk fra Valdres! 

Med tradisjonsrikt tilbehør og tilhørende drikke. 

 
Det vil bli kåseri om kveldens emne og kulturelle 

innslag. 
 

Pga. mat og drikke ønsker vi din påmelding på e-post til 
post@nordstrandvel.no senest 10. november. 

 
(også i fjor ble det overfullt hus – lurt å være tidlig ute. 

 
Favørpris kr 200. 

La bilen stå – helst hjemme! 
 

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 



 
     

 
 

 
inviterer  sammen med Nordstrand Menighet  og  

Nordstrand Senterforening t i l  t radis jonel l  

Julegrantenning  
Lørdag 26.  november kl  12.00 på Sæter .  

 

 
 

Ta med barna og møt opp t i l  en hyggel ig  
før julsstund.  

Kanskje  kommer Nissen ?  
 
 

 
 

Juleverksted 

 
 

Et meget populært tiltak hos barn og voksne! 
Barna får lage sine egne julegaver og julepynt i en skapende hyggestund 
med andre barn og voksne.  
Vellet stiller med gratis materialer og instruksjon. 
 
 
Nordstrandhuset. 
Nordstrandhuset er etter omfattende rehabilitering blitt distriktets 
storstue for alle typer sammenkomster. Vi har noe ledig kapasitet til 
møter eller arrangementer, spesielt på hverdager. Se vårt bookingsystem 
på www.nordstrandvel.no eller ta kontakt med driftsleder på tlf 22 28 13 
49 eller nhuset@online.no  

 
 

 

Fra middelalderen til i dag – gårder, villaer – 
individ og kollektiv – foreningsliv – sang og 
musikk mm. 
”Bestselgeren” på 295 store sider med 220 
bilder og flere kart! En sikker julegave. 
 
Selges hos ARK på Sæter. 

 

for barn fra 7 til 13 år 
finner sted i Nordstrandhuset 

Lørdag 3. desember 
 kl 11.00 – 15.00 

 


