
”Smånytt” (høsten 2012) 
 
Foreslå kandidater til Miljøprisen 2012:  
Nordstrand Vel har siden 1998 gitt en Miljøpris til ”objekter” innen Vellets område. 
Prisen for 2011 gikk til Manglerud politistasjon for godt samarbeide gjennom mange år. 
Alle forslag mottas med stor takk – før årsskiftet – på e-post: post@nordstrandvel.no 
eller til vår postboks 103, Nordstrand, 1112 Oslo. 
 

 
 

Du vet vel at du kan se når det er ledige lokaler og bestille disse ved å gå inn på 
www.nordstrandvel.no - velg Nordstrandhuset. 
Der kan du også få inspirasjon til ”møblering” og hva som kan serveres. 

 
Boken alle med forbindelse til Nordstrand bør ha.  
 

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 ! 
 
Selges hos ARK på Sæter.  
 

 
           Noen aktuelle saker vi jobber med: 

 
Ekebergveien – sykkelfelt mellom Sæter og Ljabru,  
Det er nå i gang møter med grunneiere ifm. avståelse av grunn.  Men det jobbes 
fremdeles iherdig med å begrense naturinngrepene ved bl.a. å velge alternativet redusert 
hastighet og blandet trafikk. 
 
Kabelspagetti 
Bymiljøetaten har vært på befaring ifm med prøvestrekninger. Nordstrand Vel ser lyst 
på mulighetene for å få gjennomført nedgraving. 
 
Mosseveien 
Den nye gang- og sykkelveien langs Mosseveien er på det nærmeste klar fra Ulvøybrua 
til Nordstrand Bad. Strekningen videre til Ljabruveien er planlagt klar før nyttår.  
Det blir oppstart i mars 2013 på strekningen Ljabruveien - Fiskevollen, ferdig i juli. 
 
 

 

 

inviterer sine medlemmer til høstens  
kulturkveld torsdag 15. november kl. 19.00  

i Nordstrandhuset 
 

Nordstrandfolket ber oss gjenta suksessen – så: 
 

 Rakefisk – Ja Vel !  
 

Benytt anledningen til (nok en gang?) 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 
åpent for påmelding og betaling fra og med 29. okt. 

– ikke vent for lenge – det kan fort bli fullt. 
 

Favørpris kr 200. 
La bilen stå – helst hjemme! 

 

 

Nordstrandhuset 
 

Nordstrandveien 30, 1163 Oslo 
www.nordstrandvel.no 

nhuset@nordstrandvel.no 
Tlf: 22 28 13 49 

 

Nordstrand Vel  
 

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



	  	  
	  
på	  Agnes	  Thorsens	  Plass	  onsdag	  31.	  okt.	  kl	  1800	  
I	  samarbeide	  med	  Muffinsmakeriet	  	  vil	  
Nordstrand	  Vel	  	  bidra	  til	  liv	  og	  stemning	  denne	  
høstkvelden.	  Kom	  for	  å	  vise	  frem	  ditt	  stilige	  og	  
skumle	  kostyme,	  smake	  på	  gresskarsuppe	  og	  
oppleve	  musikk	  og	  aktiviteter	  for	  barna.	  	  
Det	  blir	  salg	  av	  pølser	  og	  gresskarsuppe.	  
 

 
 

 


