
 

”Smånytt” (juni 2014) 
 

 
 
Bydelsvandring – Nordstrandshøgda: 
Onsdag 18. juni klokken 18.00 starter vi en 
liten times spasertur fra den gamle Esso-
tomta på Sæter.  
Turen er gratis for Velets medlemmer.  
Kr 50,- for ikke-medlemmer.  
Guide er professor Finn Erhard Johannessen 
som blant annet har skrevet boka “Utsikt 
over Nordstrands historie”.  
 
 

 
 

Brunsnegler: Krigen er i full gang! Hva er det beste våpen? 
Nordstrand Vel har tidligere anbefalt aktiv bekjempelse med pølseklype 
og spann med lokk, men andre metoder fungerer også. Om alle tar del i 
kampen så vil innsatsen få betydning for bestanden.  
 
Kabelspagetti: Nordstrand Vel har lenge arbeidet for å få de 
skjemmende lufthengte ledningene nedgravet, og nå skjer det!  
I forbindelse med anlegging av nytt sykkelfelt i Nordstrandveien graves 
ledningene ned. Det samme vil skje når det snart skal anlegges sykkelfelt 
langs Ekebergveien.  

 
Følg med på www.nordstrandvel.no 

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer ! 
 
 
 

 

 

 
inviterer til 

 

St.Hans-aften på Nordstrand Bad  
mandag 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 – vi tenner grillene kl. 19).  
Bilen bør bli igjen hjemme – svært dårlig med P-plasser! 

 

Som vanlig har vi bestilt godvær – men møter opp uansett - 

og håper å se deg, din familie og dine venner - 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 



 
 

 

   

 
 

    

 
 
Kort fra ÅRSMØTET den 2. april 2014. 
Fullstendig referat finnes på www.nordstrandvel.no 
 

• Konstituering 
Styrets formann Jarle Abelson ønsket de nær 50 fremmøtte velkommen til Vellets 122. årsmøte. 
Møtet ble erklært lovlig satt og Vidar Myrer ble valgt til møteleder.  
 

• Årsberetning 
Formannen gjennomgikk raskt styrets beretning side for side.  
Fra salen: Spørsmål om gjengroing av Andersendammen ble kommentert – er tatt opp med 
Bydelen. 
Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon.  
 

• Regnskap og revisjonsberetning 
Styreformann i Nordstrand Velhus AS, Olav Dalen Zahl, fortalte om AS’ets virksomhet og 
styre. Nordstrandhuset vedlikeholdes godt; i år ny hovedinngangstrapp med smijernsrekkverk.  
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.  
Ole Petter Evang fortalte om Eplekneika barnehage som er underlagt et AS eiet av Vellet. 
Sæter-planene har nok et år hatt stor fokus. Anne Grete Solstad har vært engasjert i ”vårt 
område”. Vi påvirker slik at krysset blir slik vi ønsker å ha det. 
Skal vi bygge på en 4.-etasje på Ekebergveien 228C? Leiligheter er ikke lønnsomt, men vi 
vurderer å selge den nye etasjen. 
Jarle Abelson presenterte hovedtallene i Vellets alltid greie og ryddige regnskap –  
for 2013 med et sjeldent negativt resultat – vesentlig pga. 100-års-gaven til skolen – på  kr. 
25.205.  
Revisjonsrapporten for velregnskapet ble lest av møteleder og regnskapet ble godkjent ved 
akklamasjon. 

 
 

 
• Kontingent 2015 
Styret begrunnet å heve kontingent for 2015 fra 150 til 200 kr. – ellers uforandret kr. 50 for 
husstandsmedlemmer og fellesmedlemmer i større sameier og borettslag.  Forslaget ble vedtatt 
ved akklamasjon. 
 

• Innkommet forslag – Nærmiljøpark ved Bydelshuset 
Tor Øvrebø presenterte sitt forslag med ord, tegninger og bilder.  
Salen lurte på om Poppelstien seniorsenter var informert/invitert – hva med støy? 
Kan Rødstua bli stående lenger enn til sommeren 2015? Bydelsdirektøren er positiv, speiderne er 
positive. Velstyret håpet forslagstiller ville påta seg å være pådriver for parken – men efter 
rådslagning ble forslagstillers forslag vedtatt mot 3 stemmer – med ønske om at forslagstiller blir 
med i gruppen.  
Nordstrand Vel stiller seg altså i spissen for en mulig etablering av en nærmiljøpark ved 

bydelshuset og går i dialog med Bydelen og andre interesserte parter. 
 

• Valg 
Thorleif Waaler presenterte valgkomitéens forslag til styresammensetning for Nordstrand Vels 
123. driftsår. Vellets formannen ønsket avløsning – uten at dette kom frem i innkallelsen eller var 
forhåndsvarslet. Årsmøtet godtok dog forslaget. 
Årsmøtet vedtok så komitéens forslag ved akklamasjon. 
 

Styret for 2014/2015:   
Formann:  Asle Rein Henriksen  
Viseformann:  Christian Roscher-Nielsen  
Styremedlem: Sølvi Andresen, Hanne Cecilie Apalnes, Lise Bache-Mathiesen, 
  Bjørn Engen, Andrine Aas Gøbel, Morten Haave   
Varamedlem: Jarle Abelson, Trine Dalen Mossin, Monika Myhre   

Revisorer: Hans-Henrik Kjosmoen,  Thor H Fiske    
Valgkomité: Thorleif Waaler, Jørn Dølving + en fra styret  
 

•  Miljøprisen 
for 2013 gikk til en nærmiljøentusiast som har hatt en finger med i det meste som har skjedd i 
nærmiljøet de siste 20 årene, bla. Nordstrand bad, ”myke veier”, parker, benker, sandkasser og 
Ljanselven  – Sverre Samuelsen. 

 
• Takk  
Jarle Abelson takket avtroppende styremedlemmer og møteleder med blomster. 
 

”Utbyggingen på Sæter” 
Arnstein Granlie fra FagerStad Utvikling AS gav oss et godt innblikk i fremdriften av 
Sæterplanene for felt S2 (det nordøstre hjørnet - fra Ekebergveien til Tyslevveien). 


