
”Smånytt” høsten 2016 
 
Ny rodeforstander for rode 17 søkes – se  www.nordstrandvel.no  eller på FaceBook. 
 

På agendaen 
Her er litt informasjon om hva styret i Nordstrand Vel har på agendaen om dagen:  
Gode arrangementer krever god planlegging. Styret har et årshjul med oversikt over alle datoer 
som er reservert og hva som skal kjøpes inn, hvordan vi inviterer, hvilke gode hjelpere som skal 
mobiliseres både før og under arrangementet. Vi får av og til henvendelser fra medlemmene 
våre om ønske om flere arrangementer som for eksempel jazzkveld, danseaften, ungdoms-
arrangement og annet. Vi skulle gjerne hatt mulighet for å arrangere mer for flere, men da må vi 
ha flere hjelpere. Hvis du har tid og interesse for å være med i en arrangementskomité så ta 
gjerne kontakt med oss! 
Trafikkplanen for bydel Nordstrand skal oppdateres, og vi ønsker sammen med andre 
velforeninger i Fellesutvalg for Bydel Nordstrand en tett og fortløpende dialog med Bydelen som 
går ut over det åpne møtet som Bydelen har varslet at de vil innkalle til. Nordstrand Vel mener 
det er viktig for både organisasjoner og enkeltbeboere at de får fremføre sine synspunkter på en 
god måte.  
Grønne arealer, stier og snarveier er stadig mer verdifulle områder i en tid hvor fortettingen 
nesten tar overhånd. Vi kartlegger alt vi har både innenfor og litt utenfor Nordstrand Vel sitt store 
område. Snart kan vi sende dere en oversikt! 
Nordstrand bad har vært et yndet tilholdssted i sommer også. Vi jobber fremdeles for å få 
ferskvann der, at bryggen holdes i orden og kanskje også at vi får en flytebrygge eller tilsvarende 
som vi alle kan ha det litt gøy med.  
Lufthengte kabler er stadig et tema og vi forsøker å rådgi best mulig på hvor man kan 
henvende seg for å kreve kablene lagt i bakken i forbindelse med utbyggingsprosjekter.  
Prinsippskisse for kommersiell utbygging er snart ferdig. Med den vil Nordstrand Vel 
synliggjøre hvilke tradisjonelle og nye verdier som spiller inn og påvirker de hensyn som må tas 
ved kommersiell (ikke rent privat) utbygging. Det handler blant annet om at utbygger må 
konsekvensutrede om lokal infrastruktur som vei, vann, kloakk og strømkapasitet med mere tåler 
utbyggingen. Det har vel opp til nå vært en oppfatning om at infrastrukturen tåler «alt» men det 
gjør den jo ikke. Et annet tema er hvordan utbyggere skal hensynta nærmiljøet (fortau, vei) i 
byggeperioden.     
Ny hjemmeside er på et tidlig stadium, og kostnad og innsats må avveies også i forhold til 
sosiale medier. Ja, - for du liker vel Nordstrand Vel på Facebook?  
 
Vi gleder oss til å se dere utover høsten! 
 
 

 

 

inviterer sine medlemmer til høstens  
kulturkveld på Nordstrandhuset 

torsdag 10. november kl. 19:00.  
 

For 6. 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. 
 

Vi tar med glede imot din påmelding på:  
www.nordstrandvel.no 

åpent for påmelding og betaling fra og med 27. 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	mandagskveld……	

	

 
 
Sted:								Agnes	Thorsens	Plass	
Tid:											Mandag	31.	oktober	kl.	18	til	20	
Antrekk:		Alt	er	lov!	

 

Juleverksted  
            for barn fra 7 til 13 år 
      finner sted i Nordstrandhuset 
       Lørdag 26. november 
                 kl 10:00 – 14:00 
  
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	mystiske		
Halloween-paviljong.	

	
Vår	DJ	lager	et	

forrykende	lys-	og	
lydshow.	Kom	å	bli	med	
på	våre	skumle	leker		

hvis	du	tør!	
																			

									VI	SEES!	

     Hva vil du med bildene dine? 

Ligger de ubehandlet på telefonen, PCen eller
minnekort? Eller i en skuff?
Sammen kan vi se på mulighetene med digital
fotografering – forbedre bildet, beskjære litt, samle
i album, dele med familie og venner, lagre sikkert,
lage lysbildeserier – kanskje video. Og finne frem
spesielle bilder.

Fototreff på Nordstrandhuset
onsdag 9.11. kl. 19-21

Velkommen skal du være enten du er leg eller lærd.  Vi kan lære av hverandre.

Påmelding er ikke nødvendig – men det er fint å få en interesseantydning på forhånd. 
Kontakt  Sverre Samuelsen, epost: sver-sam@online.no  


