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#"Nordstrand"Vel"–"125"år"
Det"må"markeres"–"og"det"skjer"på"Agnes"Thorsens"plass"søndag"27."august."
Programmet"er"ikke"fastspikret"ennå"–"så"følg"med"på"våre"hjemmesider"og"FaceBook."
"
#"Miljøprisen"
Nordstrand" Kirke" og" Nordstrand" Kirkegård"mottok" Nordstrand" Vel" sin"Miljøpris" for" 2016." Fra"
begrunnelsen" siterer" vi:"Nordstrand"Kirke"og"Nordstrand"Kirkegård" representerer" en" særdeles"
vellykket"modernisering"og"videreføring"av"anleggets"helhetlige"karakter"og"funksjon."
"
#"17.mai"
Fikk" du" med" deg" den" flotte" talen" til" Erling" O." Lyngtveit?" Hvis" ikke" –" du" finner" den" på" vår"
hjemmeside"www.nordstrandvel.no"
"
#"Trafikkplan"
Før"sommerferien"håper"vi"at"høringsuttalelsen"til"revidert"Trafikkplan"for"Bydel"Nordstrand"blir"
distribuert"fra"Bydelsutvalget."""
"
#"Fortetting"
Nordstrand"Vel"har"engasjert"seg" i"debatten"rundt"fortetting"og"midlertidige"parkeringsnormer"
for"Oslo." Vårt" område" dekkes" av" småhusplanen" og" reguleringsplan" for"Nordstrandskråningen."
Vellet"har"i"mange"år"lagt"ned"mye"arbeide"i"innspill"til"småhusplanen"slik"den"er"i"dag."Nå"mener"
vi"den"er"moden"for"revisjon"–"men"motsatt"vei"av"hva"det"rødUgrønne"flertallet"i"Oslo"går"for."Vi"
mener"tålegrensen"for"hva"småhusområdene"klarer"å"absorbere"av"fortetting"snart"er"nådd."Dette"
handler"ikke"bare"om"bokvalitet"men"også"om"infrastruktur;"kjørevei,"parkeringsområder,"tilførsel"
av"vann"og"strøm,"kloakk"og"mer."Nordstrandplatået"har"aldri"vært"planlagt"som"høyhusområde"
og"har"derfor"ikke"nødvendig"infrastruktur."Det"er"ikke"avsatt"større"grøntanlegg"for"rekreasjon"
mellom"småblokker."Hagene"som"skulle"være"grøntområder"er"i"hovedsak"erstattet"med"hus.""
Nordstrands"nærmiljø"bygger"på"de"hensyn"som"begrunnet"småhusplanen"med"revideringer"–"
men"som"tilsier"en"innstramming."Nå"vil"et"flertall"i"Bystyret"det"annerledes.""Og"det"jobbes"fort."
Overordnede"planer"konkretiseres"raskere"enn"vi"kan"forutse,"godt"hjulpet"av"et"byråkrati"som"
trekker"samme"vei."Beboernes"ønsker"er"forskjellige"men"Nordstrand"Vel"ønsker"å"være"tydelig"
på" at" vi" vil" jobbe" mot" en" begynnende" inngripen" i" reguleringsplanen" for" småhusområdene."
Nordstrand"Vel"er"partipolitisk"nøytralt"men"ikke"partipolitisk"lammet."Vi"håper"derfor"du"ser"at"
dette"er"en"politisk"sak"og"at"du"kan"være"med"å"påvirke"gjennom"din"valgstemme,"dersom"du"vil"
beholde"nærmiljøet.""
Følg"saken"tettere"og"få"mer"informasjon"på"Nordstrand"Vel"sine"Facebooksider."
"

Vi ønsker alle en riktig god sommer! 
"
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inviterer til 
 

St.Hans-aften på Nordstrand Bad  
fredag 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  
 

Nordstrandvn. 30, 1163 Oslo 
www.nordstrandvel.no 
post@nordstrandvel.no 



 
 
Kort fra ÅRSMØTET den 26. april 2017. 
Hele referatet finner du på www.nordstrandvel.no under Årsmøtereferater 
 

•! Konstituering 
Styrets formann Heidi Aasheim ønsket de drøyt 40 fremmøtte på Nordstrandhuset velkommen   
til Vellets 125. årsmøte. Njål Hallre ble valgt til møteleder.  
 
•! Årsberetning 
Formannen startet med å nevne arrangementene – disse er godt mottatt og besøkt. 
Trafikk er et viktig innsatsområde, gjennomkjøringsproblemer, økt gateparkering og økt fart.  
Oppfordring: Ta bilder av hendelser og meld inn til Bymiljøetaten.  
Stort fokus rundt pågående kommersiell fortetting. vei, kloakk, vann mm. er presset.   
Fellesskap: Nordstrand Vel har tatt initiativ til revitalisering av Fellesutvalg for Bydel Nordstrand, bestående 
av 11 vel. Har fått et tettere samarbeide med Bydelsutvalget med 4 møter per år. Vi arbeider for tiden med 
kartlegging av grøntområder/friarealer og vil gi innspill til BU for bedre felles bruk av disse.  
 
•! Regnskap og revisjonsberetning 
Styreformann i Nordstrand Velhus AS, Olav Dahlen Zahl, orienterte om Nordstrand Velhus AS; dets 
virksomhet, styre og eiendommene; Nordstrandhuset, Åsdalsveien 13B og Ekebergveien 228C på Sæter. 
Leieinntektene på Sæter er lavere pga. utbyggingen. Arbeidene er nå i avslutningsfasen.  
ASet eier nå Ekebergveien 228C 1-3.etg. 
 
Vellets regnskap ble kommentert av styrets regnskapsfører: Mette Mustad. Medlemskontingenten ble økt i 
2016, og det ga positivt utslag selv om antallet medlemmer gikk ned etter opprydding.  Posten for 
Nærmiljøstøtte er økt da ½-parten av støtten til Aktivitetsparken er bokført.  
Revisjonsberetningen ble lest opp av ordstyrer, og Årsmøtet godkjente regnskapet. 
 

•! Kontingent 2018 
Styret foreslo uforandret kontingent for 2018, dvs. kr. 250 for hovedmedlem,  
kr. 50 for husstandsmedlem og kr. 100 for medlemmer i større sameier. 
 

•! Valg 
Thorleif Waaler presenterte på vegne av valgkomitéen innstillingen til styresammensetning for  
Nordstrand Vels 126. driftsår.            Årsmøtet vedtok komiteens forslag ved akklamasjon. 
 

2017/2018: 
Formann:            Heidi Aasheim                                  
Viseformann:      Christian Roscher-Nielsen  
Styremedlem:    Lise Bache-Mathisen, John Christian Forester, Morten Haave, 
                           Håvard Martinsen, Andrine Aas Gøbel, Espen Amundsen  
Varamedlem:      Sigve Bolstad, Bent Fuglesang, Lene Staib Knudsen 
Revisorer:           Hans-Henrik Kjosmoen, Jørn Dølving  
Valgkomite ́:        Monika Myhre, Thorleif Waaler, Asle Rein Henriksen  
 
 
 

 
  
•! Miljøprisen 
Heidi Aasheim leste opp vedtekter for Miljøprisen. Hun innledet med: ”Årets miljøpris gis til en aktiv, 
tradisjonsrik, tilstedeværende og engasjert institusjon på Nordstrand.....” og presenterte vinneren for 2016: 
Nordstrand Kirke og Nordstrand Kirkegård. 
Sogneprest Anne Grete Listrøm og medlem av Menighetsrådet Erling Weydahl mottok miljøprisen –  
et bilde malt av Kjellaug Løken, et messingskilt og hver sin blomsterbukett. 
 

•! Eventuelt 
Mange engasjerte innlegg fra salen rundt trafikkproblemene, parkering, når er et hus bevaringsverdig? / 
fortetting, planer for bydelshuset, ballplass, aktivitetspark og dammer -   
se www.nordstandvel.no -> Årsmøtereferat. 
 

•! Takk  
Heidi Aasheim takket møteleder Njål Hallre for vel utført jobb.  Sverre Samuelsen ble utnevnt til 
æresmedlem av Nordstrand Vel. Avtroppende styremedlemmer Vibeke Hove Krogh, Mette Mustad og 
Monika Myhre fikk en stor takk for innsatsen i styret.   
Alle mottok en stor blomsterbukett. Takk til de fremmøtte.  

                                  1892 -  125 år  - 2017 
Vi inviterer til piknik på Agnes Thorsens plass  

Søndag 27. august. 
Her blir det underholdning fra lokale aktører, stand og mye mer. 

Sjekk Vellets hjemmeside / Facebook i august for klokkeslett og mer info. 
 

 
 


