
”Smånytt” høsten 2015 
 
Arrangementer før jul  (se også www.nordstrandvel.no  og vår Facebookside): 
 
Lørdag  31.10.  Halloween-treff på Agnes Thorsens plass 
Torsdag  5.11.  Kulturkveld – Rakefisk på Nordstrandhuset 
Søndag  29.11.  Juleverksted på Nordstrandhuset 
Søndag  29.11.  Julelystenning på Agnes Thorsens plass 
 
 
Gjennomgangstrafikk over Nordstrand 
På initiativ fra Nordstrand Vel er det sendt felles oppfordring fra Bekkelagshøgda Vel, 
Nordstrand Vel, FAU Munkerud skole, FAU Nordstrand skole og FAU Nordseter skole 
til lokale og sentrale politikere og Bymiljøetaten. Den lyder som følger: 
  
"Med utgangspunkt i de trafikale kapasitetsproblemer området opplever under ombygging av Sæterkrysset, 
ber vi om at det etableres strakstiltak for å begrense gjennomkjøringstrafikken i rushtiden i Ekebergveien 
ved Ljabruveien. Tiltaket forutsetter og må kombineres med effektiv skjerming mot gjennomkjøring i 
boligveiene Ingiers vei og Solveien syd som også har innkjøring fra Ljabruveien. Effekten av tiltak som 
begrenser gjennomkjøringen i Ekebergveien vil forsterkes i hele dens lengde fordi lokaltrafikken kan 
benytte ledig kapasitet i Ekebergveien fremfor å benytte tilliggende boligveier. Tiltakene bør etableres med 
tanke på forbli ledd i permanent sikring mot gjennomkjøringstrafikk på Nordstrandplatået. I ett større 
perspektiv vil tiltak som hindrer gjennomkjøringstrafikk på Nordstrandplatået bety at bilister fra syd, som 
tydeligvis ikke ønsker å benytte E6 og E18, må tenke kollektivt. I ett lokalt perspektiv vil tiltakene muliggjøre 
oppfyllelse av Trafikkplan for Nordstrand gjennom å skjerme boligveiene og gi bedre fremkommelighet for 
gående, syklende og kollektivtrafikk. Dette vil igjen øke mulighetene for fremtidige levedyktige 
handelssentre på Sæter og Holtet. I tiden fremover forventer vi derfor, at både lokale og sentrale politikere 
sammen med Bymiljøetaten etablerer målrettede og funksjonelle permanente miljørettede løsninger på 
Nordstrandplatået." 
 
Sæter-utbyggingen: 

Arbeidene i selve krysset starter nå og det blir noen 
utfordrende uker utover høsten for alle som ferdes i krysset 
– i bil, på sykkel og til fots. Nordstrand Vel samarbeider 
med Bydelen, Politiet, Bymiljøetaten, FAU ved områdets 
skoler og utbyggerne på Sæter for å trygge de myke 
trafikantene best mulig i perioden.   
 

 
 

 

inviterer sine medlemmer til høstens  
kulturkveld på Nordstrandhuset 

torsdag 5. november kl. 19:00.  
 

For 5. år på rad! 

☺ Rakefisk – Ja Vel ! ☺ 
 

 
 
 
 
 
 

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

Med tradisjonsrikt tilbehør og tilhørende drikke. 
  

Det vil bli kulturelle innslag. 
 

Pga. mat og drikke ønsker vi din påmelding på:  
www.nordstrandvel.no 

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! 
 

!

 

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 



Velkommen!til!Vellets!Halloween/!treff!
en!mørk!og!skummel!lørdagskveld!!

!

Sted:!!!!!!!!Agnes!Thorsens!Plass!
Tid:!!!!!!!!!!31.!oktober!kl.!18!til!20!
Antrekk:!Skummelt/fantasi!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!  
 

 
 

HANDLINGSGRUPPE MOT ØKT STØYFORURENSNING PÅ STREKNINGEN BRÅTEN-LJABRU 
Etter omfattende ombygging av Ekebergbanen erfarer beboere og brukere at trikkestøyen har økt betydelig. 
Dette er stikk i strid med Sporveiens egne løfter om bedre miljø og redusert støynivå. 
Støyforurensingen har ført til store belastninger; helseplager, søvnforstyrrelser, stressreaksjoner og 
generelt nedsatt trivsel i og utenfor egne hjem. Dette bryter med kommunens handlingsplan mot støy. 
Som et resultat av et stort antall reaksjoner helt siden mars 2015, er det nå nedsatt en handlingsgruppe 
under mottoet «Ja til trikk – Nei til økt støy». Gruppen jobber aktivt mot Sporveien og lokalpolitikere for å 
redusere støybildet. Handlingsgruppen har også satt i gang en underskriftskampanje mot miljø-
forurensningen. Dette kan resultere i et såkalt innbyggerinitiativ vis-a-vis bystyret. 
Nordstrand Vel støtter handlingsgruppen i denne viktige miljøsaken i form av beboerinformasjon og 
oppfølging av ansvarlige i Sporveien og bydelsadministrasjonen. 
Ønsker du informasjon og vil støtte gruppens arbeide – kontakt Vivi R. Trøsvik – troviv@gmail.com 
 

 Juleverksted  
            for barn fra 7 til 13 år 
      finner sted i Nordstrandhuset 
       Søndag 29. november 
                 kl 12:00 – 16:00 
  
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! 
 
 

 

Møt!opp!i!ditt!kule!antrekk!
og!skrem!venner!og!kjente!

i!vår!skumle!!
Halloween/paviljong.!

!
Det!blir!spennende!

musikk,!lys!og!artige!leker!
–!og!kanskje!litt!godteri?!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VI!SEES!!


