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#"Sæterparken"(Nordstrand"Aktivitetspark)""
"
åpner"19."juni"kl"18:00."
Parken"ligger"bak"
Bydelshuset"i"Ekebergveien"
243."Det"er"Nordstrand"
Aktivitetspark"Idrettslag"
som"driver"parken"–"men"
ikke"uten"lokal"støtte:""
Ut"over"sponsormidler"til"å"
etablere"parken"fra"blant"
annet"Nordstrand"Vel,"
trenger"parken"
medlemmer."Den"gode"
nyheten"er"at"du"ikke"
trenger"å"skate"for"å"være"
medlem."Det"holder"at"du"
liker"at"det"skjer"positive"
ting"også"i"privat"regi"i"
området"vårt."Den"andre"
gode"nyheten"(det"er"ingen"
dårlige)"er"at"det"koster"kr"
100"per"år"å"være"
medlem.""
Gå"inn"på"Facebooksiden"
til"Aktivitetsparken"og"
Vipps"U"så"er"du"også"
medlem.""
"

Ettersend"ditt"navn"og"adresse"til"therese_jupp@hotmail.com"så"du"kommer"på"
medlemslisten."Alternativt"kan"du"betale"direkte"til"Nordstrand"Aktivitetspark:"
konto"1503.46.07165.""
Merk"også"at"Idrettslaget"ønsker"seg"aktive"medlemmer"som"kan"være"med"på"å"
forme"bruken"av"parken"i"årene"som"kommer."Liker"du"denne"nyheten"har"du"helt"
sikkert"noe"å"bidra"med!""

Vi ønsker alle en riktig god sommer! 
"
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inviterer til 
St.Hans-aften på Nordstrand Bad  

lørdag 23. juni fra kl. 19:00 
 

 
Vi tilbyr levende musikk ved Empty Souls, har 

leker, natursti - treff mange gode naboer/venner. 
 

Du tar med mat og drikke, noe å sitte på og utstyr etter ønske – 
dog ingen griller – bålforbud! (Hvis forbudet mot åpen ild opphører,  

tenner vi store griller kl. 19, så bål – følg oss på FaceBook/hjemmeside.) 
Bilen bør bli igjen hjemme – dårlig med P-plasser i nærheten. 

 

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: 407 60 811 

nhuset@nordstrandvel.no 

 

Nordstrand Vel  
 

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



 
Kort fra ÅRSMØTET den 25. april 2018. 
Hele referatet finner du på www.nordstrandvel.no under Årsmøtereferater. 
 

•! Konstituering 
Styrets formann Heidi Aasheim ønsket de drøyt 30 fremmøtte på Nordstrandhuset velkommen til 
Vellets 126. årsmøte. Njål Hallre ble valgt til møteleder. 
 
•! Årsberetning 
Formannen takket styremedlemmene i Nordstrand Velhus AS for deres ekstraordinære innsats på Sæter 
for utvikling og forvaltning av Vellets eiendommer.  
Det har vært et hektisk 125-års-år: Mange utfordrende oppgaver. Mange gode medhjelpere. Godt, lokalt 
samarbeid. 
Saker: Fortetting og utbygging, møter ifm. store byggeprosjekter rundt Sæterkrysset. 
Småhusplanen bør fornyes for å sikre ”småhus”. 
Litt roligere på trafikkfronten. Vellet er noe kritisk til Trafikkplaner – hvorfor er tiltak som ble instruert av 
Bystyret i 2011 ikke gjennomført? Savner konsekvensutredning og konklusjoner på forsøksordning med 
bom i Solveien.  
God oppslutning om arrangementer – trenger hjelp for å lage flere. 
 
•! Regnskap og revisjonsberetning 
Styreformann i Nordstrand Velhus AS, Olav Dalen Zahl, orienterte om Nordstrand Velhus AS; dets 
virksomhet, styre og eiendommene; Nordstrandhuset, Åsdalsveien 13B og Ekebergveien 228C på Sæter. 
Eiendommene (inkl. P-plasser) er samlet bokført til MNOK 25 mens virkelig verdi er betydelig høyere. 
Utfordringer ifm. entrepenør-konkurs. Litt arbeid gjenstår. 
Driften er i ferd med å stabilisere seg, målet i år er 0-resultat.  
 

Vellets regnskap ble kommentert av styrets regnskapsfører Håvard Martinsen:  
Et lite underskudd – særlig pga.125-års-arr. + julegrantenning. Jobber for bedre fordeling av 
julegrantenningsutgiftene. Regnskapet godkjent. Revisjonsberetningen lest. 
 
•! Kontingent 2019 
Styret foreslo uforandret kontingent for 2019, dvs. kr. 250 for hovedmedlem,  
kr. 50 for husstandsmedlem og kr. 100 for medlemmer i større sameier. 
 
•! Valg 
Monika Myhre presenterte på vegne av valgkomiteen innstillingen til styresammensetning for  
Nordstrand Vels 127. driftsår. 
Styret for 2018/2019:  
Formann:          Heidi Aasheim                                 
Viseformann:    Espen Amundsen   
Styremedlem:   Lise Bache-Mathisen, John Christian Forester, Morten Haave, 
                         Håvard Martinsen, Andrine Aas Gøbel, Christian Roscher-Nielsen 
Varamedlem:    Sigve Bolstad, Lene Staib Knudsen, Inge Raaholt 
Revisorer:         Hans-Henrik Kjosmoen, Jørn Herbrand Dølving  
Valgkomite ́:       Monika Myhre, Thorleif Waaler, Harriet Brevig 
 

•!  Miljøprisen 
Christian Forester fortalte at prisen for 2017 går til en 90-åring som har bidratt til at store og små har fått ta 
del i musikkens verden – Nordstrandskolenes Musikkorps. 
Korpsleder Sigrun Boch, Anne Muus-Falck Tronstad og Kjersti Holm mottok miljøprisen – et bilde malt av 
Kjellaug Løken, et messingskilt og hver sin blomsterbukett. 
 
•! Eventuelt 
Informasjon om ønsker om park bak Sæter Hage – et initiativ av Asle Rein Henriksen som Vellet vil støtte. 
”Beboeraksjon Oslo”:  På tvers av byen – velforeninger støtter generelt med aksjonsgruppe. Nordstrand Vel 
støtter – meget viktig innpass hos politikerne. 
Øvrige innspill: Småvei-parkering ikke ønskelig. Seniorsenteret må få gode parkeringsmuligheter. 
 
•! Takk  
Heidi Aasheim takket møteleder Njål Hallre for vel utført jobb med en blomsterbukett.  
Avtroppende styremedlem Bent Fuglesang og Asle Rein Henriksen takkes for innsatsen.  
Takk til de fremmøtte.   
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#"Ljanselva"Miljøpark""
Miljøprosjekt"Ljanselva"har"laget"et"turguidehefte"på"24"fargerike"sider"med"kart,"
bilder"og"beskrivelser"av"hva"du"kan"oppleve"og"finne"langs"elven."I"tillegg"finnes"8"
sider"med"læringsstoff"og"fakta."Heftet"FÅR"du"hos"ARK"på"Sæter,"på"Sandbakken"og"
Rustadsaga."(Kanskje"også"på"andre"steder"–"se"www.osloelveforum.org"U>"Ljanselva)"


