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Styrets beretning 

                                  
 

               
 
 
 
 
 
 

Styret 
 
Styret har i perioden 20. mars 2013 – 2. 
april 2014, Vellets 122. driftsår, avholdt 
11 styremøter i tillegg til årsmøtet. 
Medlemmer i velstyret er også 
representanter i flere andre styrer og 
komitéer. 
Arrangementene dette driftsåret har vært: 
• St.Hans feiringen på Nordstrand Bad 
• Kultur-turer 
• Halloween på Agnes Thorsens plass 
• Rakefiskaften på Nordstrandhuset 
• Dansetreff på Nordstrandhuset 
• Julegrantenningen på Sæter 
• Juleverksted på Nordstrandhuset 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Medlemmer 
Vellet har pr. februar 2014 1872 medl. 
Totalt 84 nye og 77 i frafall siste året.  
 

Medlemsutvikling i Nordstrand Vel 

År Antall Endr.     Nye 
2006* 1807 68 144 
2007 1800 -7 74 
2008* 1835 35 118 
2009 1877 42 99 
2010 1854 -23 63 
2011* 1862 8 91 
2012 1865 3 82 
2013 1872 7 84 

 

*Disse årene ble Årsberetningen delt ut til 
alle husstander innen Vellets område. 
Noen ekstra medlemmer ser det ut til å gi. 
 
 

Årsmøtet 
 
Vellets 121. årsmøte ble avholdt på 
Nordstrandhuset den 20. mars 2013.  
Referatet fra Årsmøtet er inntatt som bilag 
i denne beretningen – se side 28-30. 
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Vellets økonomi 
 
er som vanlig god. Men arrangementer 
har også sin kostnadsside: 
 

17.mai'   kr''''5'000'
St.Hans'  'kr''18'000'
Halloween'   kr''''6'500'
Julegrantenning'  'kr''50'000'
Historievandringer'   kr''''2'000'
Årsmøte'   kr''''2'000'

 

100-års-gaven til Nordstrand skole var en 
stor utgiftspost – noe som totalt gjorde at 
Vellet gikk med underskudd – kr. 25.205.   
Se regnskap på sidene 19-23. 
 

Nordstrand Velhus AS 
 
Nordstrand Velhus AS eier Nordstrand-
huset (Nordstrandveien 30) og 
forretningseiendommen Ekebergveien 
228 C samt samtlige aksjer i selskapet 
Åsdalsveien 13 B AS. Nordstrand Velhus 
AS er et selskap heleid av Nordstrand 
Vel. Styret i Nordstrand Vel er selskapets 
generalforsamling.  
 
Styret i Nordstrand Velhus AS har bestått 
av Olav Dalen Zahl (styreformann), Anne 
Grete Solstad, Christian Roscher-Nielsen, 
Ole Petter Evang og Johannes R. Løken. 
Det er i perioden avholdt 15 styremøter. 
Regnskapsførselen blir ivaretatt av HBRI 
AS mens Rønne Holding AS ivaretar den 
tekniske drift og kontakt med leietagerne i 
selskapets forretningseiendom. Selskapets 
revisjon ivaretas av BDO AS. 
 
Regnskapet er gjort opp med et 
underskudd på kr 188.794 etter skatt. 
Hovedårsaken til underskudd er at alle 
pågående aktiviteter knyttet til utviklingen 
av Ekebergveien 228 C, er blitt belastet 
løpende.  Skifte av leietagere har medført 
at enkelte av lokalene ikke har 

opparbeidet leieinntekter noe måneder. 
Bokført egenkapital er pr. 31. desember 
2013 kr 2.107.685 som utgjør 51,4% av 
selskapets totalkapital. Den finansielle og 
likviditetsmessige situasjonen anses som 
tilfredsstillende.  
 
Når det gjelder utsiktene for 2014 
forventer styret at dette blir et år preget av 
fortsatt høy aktivitet og stor 
arbeidsinnsats knyttet til den videre 
utvikling av Sæter som senter og 
selskapets eiendom Ekebergveien 228 C 
spesielt. Inntektene for 2014 forventes å 
ligge på det samme nivået som for 2013. 
Kostnadene for 2014 forventes fortsatt å 
være høye som følge av det pågående 
arbeidet knyttet til Sæter.  
 
Styret har til vurdering et salg av den 
delen av utbyggingspotensialet som 
knytter seg til påbygg av en eller flere nye 
etasjer med leiligheter på eiendommen i 
Ekebergveien 228 C.   Dette innebærer i 
så fall at andre vil stå for denne delen av 
utbyggingen og eierskapet til denne delen 
av bygget. Selskapet vil motta et vederlag 
for salget av denne retten, estimert til kr. 4 
– 4,5 mill.  
 
Styret understreker at selskapet 
inntjeningsmessig kunne ha oppnådd en 
høyere fortjeneste ved utbygging og salg 
av denne delen av eiendommen i egen 
regi. Styret fokuserer imidlertid også på å 
søke og redusere risikoen i prosjektet 
samt å sikre at selskapet har 
tilfredsstillende økonomisk løfte-evne til å 
forestå den øvrige utbyggingen av 
eiendommen.  En beslutning og 
avtaleinngåelse om et slikt salg forventes 
eventuelt å finne sted i løpet av våren 
2014. 
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I Nordstrandhuset har utleievirksom-
heten vært tilfredsstillende. 
Pawel Jablonski er driftsleder/ 
vaktmester. Han har hatt god støtte av 
Johannes R. Løken ifm. driften av huset. 
  
I tillegg til faste arrangementer på 
ukedagene er fredager og lørdager fortsatt 
meget populære og borttinget lang tid i 
forveien.  
 
Ny hovedinngangstrapp med smijerns-
rekkverk er en av de mer betydelige 
investeringer på Nordstrandhuset i 2013. 
 

Ny trapp 
 
 

 

Nordstrand Velhus AS er medlem av 
Sæterkrysset Gårdeierforening og OT 1 
AS. Vi viser til egne omtaler for disse 
nedenfor. 
 
Sæterkrysset: 

Arbeidet med detaljerte reguleringsplaner 
for  Sæterkrysset er fortsatt ikke avsluttet. 
Dette er en komplisert og lang prosess 
som tar tid, krever mye samhandling 
mellom de forskjellige aktører og mye 
arbeid. 
Sæterkrysset er delt inn i 4 hovedområder, 
kalt S-felter. Hvert S-felt har flere aktører 
og i noen tilfeller flere arkitekter som 
jobber med delplaner for krysset.  
Pr. dags dato er situasjonen slik: 
 
For felt S-1 ( Seven Eleven, DNB, Anetts 
konditori etc.) har grunneierne ikke blitt 
enige om en samlet plan ennå, og 
innsendelse ligger fortsatt et stykke frem. 
 
Oslo Sporveier planlegger ny stasjon på 
Sæter med dobbeltspor i bro over 
Nordstrandveien. Det er avsatt midler for 
utbygging i 2014. 
 
For felt S-2 nord (Ekebergveien 
226/228), felt S-3 (Sparbutikken og DNB) 
og S-4 (Trill inn og klesbutikk) er det 
sendt inn detaljert reguleringsplan. 
 
For felt S-2 øst (”vårt” område med Ark, 
Egon og området frem til Tyslevveien) er 
det sendt inn detaljert reguleringsplan 
som etter høringsrunder og planmøter 
forventes godkjent i løpet av 1. halvår 
2014. I et optimistisk scenario kan 
byggestart skje mot slutten av 2014. 
 
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb 
er engasjert for Ekebergveien 228 B og C.  
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Det er tidligere inngått en avtale mellom 
de største grunneierne i S2-feltet. Avtalen 
omfatter føringer for torvet som skal 
etableres, rett til parkeringsplasser i 
parkeringsanlegg, byggegrenser, estetiske 
retningslinjer for bebyggelsen og uterom 
m.m. Vi har erklært opsjon på 14 
parkeringsplasser i parkeringskjeller som 
er planlagt under eiendommene langs 
Nordstrandveien til Tyslevveien.  
 
Det vil bli inngått en avtale med Oslo 
Kommune hvor Nordstrand Velhus AS vil 
være en av partene vedrørende avståelse 
av tomtegrunn og forpliktelser om 
opparbeiding og kostnadsdekning fra 
grunneiernes side vedrørende ny 
vendehammer i Kittel-Nielsens vei.  
 
Vår overordnede målsetting med arbeidet 
er at Sæter fortsatt skal være et levende 
lokalt senter for hele bydelen – med flere 
boliger og bedre tilbud tilgjengelig for 
alle, og at de gode og positive kvalitetene 
ved stedet utvikles videre til beste for 
beboerne og de næringsdrivende.  
 
OT 1 AS 
Tiltakshavere for OT1-prosjektet er alle 
grunneierne rundt Sæterkrysset. Før det 
blir anledning til å starte opp utbyggingen 
av de 4 S–feltene, er grunneierne pålagt å 
skaffe finansiering og avtale med Oslo 
kommune om bygging av nytt Sæterkryss. 
I 2004 ble det vedtatt at det skal bygges et 
såkalt MPG–kryss (MiljøPrioritert 
Gjennomkjøring). 
 
Avtalen med Oslo kommune ble 
ferdigstilt senhøsten 2013, og oversendt 
til endelig politisk behandling i jan. 2014. 
 
Vilkårene som vi som beboere etter hvert 
vil se bli gjennomført kan du se på 
www.nordstrandvel.no. 
 

Sæterkrysset Gårdeierforening 
Gårdeierforeningen er etablert for å 
ivareta interessene knyttet til utbyggingen 
av Sæter og dens formål er å tilrettelegge 
for forretningsmessig lønnsom drift og 
utleie av medlemmenes eiendommer. 
  
Gårdeierforeningens viktigste oppgave er 
å skaffe finansiering til senterlederen i 
Sæter Senterforening.  
 
I 2013 har Senterforeningen forlenget 
avtalen om bruk av parkeringsplassen på 
Esso-tomten vederlagsfritt – med rett til 
delvis utleie. Leieinntektene disponeres 
av Senterforeningen. Det ser ut til at 
denne avtalen ikke vil bli forlenget i 2014. 
 
Nordstrand Velhus AS er representert i 
styret ved Christian Roscher-Nielsen som 
er styreformann. 
 
Åsdalsveien 13B AS: 
Driften av det heleide selskapet har vært 
meget stabil i 2013. Selskapet eier og 
drifter eiendommen Åsdalsveien 13B 
hvor eneste leietaker er   

Det er et meget godt samarbeid mellom 
styrene i de respektive selskapene. 
Sammen jobber de med planer for 
forvaltning og langsiktig vedlikehold og 
sørger for god drift i barnehagen. 
 

I sommer ble uteområdene på 
eiendommen oppgradert – rehabilitering 
av støttemur, drenering av asfalterte 
områder samt anskaffelser av diverse 
lekeapparater for barnehagen. 
Åsdalsveien 13B AS tok kostnadene ved 
bygnings- og terrengarbeidene mens 
Eplekneika barnehage betalte for 
lekeapparatene. 
 

Barna er svært begeistret og kaller 
barnehagen sin «eventyrbarnehagen». 
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Reguleringssaker 
  
Det er i 2013 hovedsakelig plan- og 
reguleringsarbeider vedrørende etablering 
av nytt Sæterkryss som dominerer. Sæter 
dekkes av del-planer med samstemte 
overordnede planbestemmelser.  
 

Detaljregulering og prosjektering av de 
ulike feltene S1 og S3 pågår på hver side 
av Nordstrandveien øst for Ekebergveien.  
 

Sæter Torg (rundt Kittel-Nielsens vei) vil 
etter planen ferdigstilles i 2016. 
 

Vest for Ekebergveien/Sæterkrysset skal 
de vernede hjørnebyggene ivaretas som 
miljøskapende element. Det gamle 
bakeriet i Ekebergveien 237 er likevel 
besluttet revet og vil bli erstattet av et 
boligprosjekt i regi av Østlie Eiendom. 
 

Mosking utvikling vil restaurere "7/11"-
bygget, og arbeidet er allerede igangsatt. 
 

Sykkelfelt langs Ekebergveien syd for 
Sæter er vedtatt til tross for innsigelser. 
 

Follobanen setter begrensinger på boring 
etter jordvarme. Forbudet etter vedtak; jfr. 
vedtatt plan for etablering av Follobanen.  
 

Nordstrand Vel deltar i "Utvalget for 
harmonisk fortetting av småhus-
områdene" og bidrar til "Småhusplanen" 

ved deltagelse og 
samspill i utforming av 
overordnede føringer for 
BUK og PBE i 
pågående planarbeid og 
fortettingsdebatt. 

 

 

 
Nordstrand Vel går normalt ikke inn i 
enkeltsaker, men søker å bidra til 
fortetting og positiv utvikling av 
Nordstrand ved å følge opp tidlig 
planutvikling, konkrete plansaker, 
søknader om dispensasjoner fra gjeldende 
planbestemmelser samt høringsuttalelser. 
 

For status på planer, gjeldende bestem-
melser og aktuelle byggesaker i ditt 
område til enhver tid – se nettet og 

www.nordstrandvel.no 
der vi vil legge ut aktuelle lenker. 
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Arrangementer 
 
er en viktig del av vårt engasjement og 
ønsket er å nå alle aldersgrupper av 
medlemsmassen i Nordstrand Vel. Nytt av 
året var dansetreff på Nordstrandhuset. 
 
17. mai: 

Solen skinte, fuglene kvitret og flagget 
vaiet i den svake brisen. Nordstrand-
beboere hadde møtte opp på Agnes 
Thorsens plass for å starte feiringen av 
vår nasjonaldag. Her ønsket 17.mai- 
komiteen velkommen, det var sang fra 
Nordstrand Musikkselskaps kor, 
Nordstrand Janitsjar spilte opp og en 
gruppe speidere dannet en fin flaggborg 
rundt bautaen. Årets taler var vår 
bydelsdirektør Tove Heggen Larsen. Hun 
holdt en flott tale hvor hun snakket om 
17.mai-tog, 100-års-jubileum for 
stemmerett og hun hadde en ekstra hilsen 
til Nordstrand skole som feiret 100 år. 
Talen finnes på www.nordstrandvel.no. 
Etter talen var det bekransing av bautaen. 
 
Nordstrand skole, 4.-7. trinn ved 
Steinerskolen og Kastellet skole gikk i 
byen i år. Nordstrand skole fikk gå helt 
først i toget i sentrum og det var nok stor 
stas å være førstemann på Slottsplassen. 
Nytt av året var at også Kastellet skole var 
med i arrangementskomiteen. I år gikk de 
i byen, men i 2014 vil de være med i toget 
her på Nordstrand. 

 
Det var et fint tog med mange barn, flagg 
som vaiet, veteranbiler med beboere fra 
Signo Conrad Svendsen senter, hest og 
vogn, et par korps innimellom og til slutt 
mange stolte foreldre. Barnetoget gikk 
den tradisjonelle ruten i småveiene og 
endte på kirkebakken. Etter samlingen her 
var det arrangementer på de forskjellige 

skolene med is, 
kaker, brus, pølser 
og leker. 
 
Nordstrand kan 
virkelig være stolt 
av den flotte 
tradisjonen og 
rammen rundt 
barnetoget på 17. 
mai. Svært mange 

er i aktivitet for at dette skal bli en 
hyggelig og fin dag. Mye skal planlegges 
og koordineres. En stor takk til korps, 
speidere, FAU ved skolene, veteranbiler 
og komiteer! 
 
Nordstrand skole 100 år: 
Fredag 14. juni 2013 hadde Nordstrand 
skole sin store feiringsdag av sitt 100 års 
jubileum. Det var en dag hvor solen skinte 
om kapp med stolte elever og en stolt 
rektor, Anne-Karin Sunde. Selveste 
ordføreren, Fabian Stang, kastet glans 
over jubileet sammen med representanter 
fra utdanningsetaten og bydelen – så det 
ble behørig feiret. Det var spennende og 
morsomme taler, også fra elevene selv, og 
hvor 7.-klassingene Finn Lippestad og 
Marie Mørch Meyer ledet oss gjennom 
programmet. Rektor mottok et stort antall 
gaver på vegne av skolen, både 
pengegaver og kunst. Nordstrand Vel ga 
en flott skulptur laget av kunstneren Gunn 
Harbitz, og den ble overrakt av vellets 
formann, Jarle Abelson (se sidene 16, 17, 
49). 
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Skolen ble feiret gjennom hele 2013 og 
gikk bl.a.  først i 17.mai toget i Sentrum.  
Elever og lærere gjennomførte flotte og 
morsomme jubileumsforestillinger på 
skolen, og det ble laget en jubileumsbok 
for ettertiden.  Det er en stolt 100-åring 
som ser fremtiden lyst i møte, og som 
setter seg store mål også for fremtiden. 
 
St. Hans-feiring den 23. juni: 

 St. Hans ble behørig feiret av vellets 
medlemmer og «tilreisende» på 
Nordstrand Bad. Vellet stod for varme 
griller, leker og natursti. Noen enkle 
premier vanket det også til barna. 
Musikken ble, også i år, framført av John 
Bernhardsen m/band. At båter på fjorden 
la seg til utenfor, tolker vi som et godt 
tegn på at musikken ble tatt godt imot. 
Bålet brant godt utover kvelden og inn i 
de små timer – til glede for de som satt 
igjen lenge etter at solen gikk ned bak 
Ulvøya. 

Halloween 31. oktober: 
For andre året på rad arrangerte Vellets 
kulturkomité Halloweenfeiring på Agnes 
Thorsens plass. I motsetningen til den 
regnfulle aftenen i 2012 så var det i år 
oppholdsvær. Mange barn, og også noen 
voksne hadde kledd seg ut og gikk «knask 
eller knep» for å fylle posene sine med 
godteri. Arrangementet varte fra kl. 18.00 
– 20.00 med DJ som spilte musikk og et 
stemningsfullt lysshow fra paviljongen. 
Plassen var dekorert med blant annet med 
ti utskårne gresskar med lys inni.  
Servering av kaffe og saft stod også på 
plakaten – og selvfølgelig godteri til alle 
utkledde forbipasserende. Arrangementet 
ble godt besøkt, og stemningen var god – 
vi vil anslå at 300 personer var innom. Vi 
har fått mange tilbakemeldinger på at 
dette var et positivt og godt 
«nærmiljøtiltak». 

 
Bydelsvandringer: 
Nordstrand er en bydel med en lang og 
interessant historie; fra husmannsplass til 
villastrøk. Nordstrand Vel antok at flere 
av bydelens innbyggere hadde interesse 
av denne lokalhistorien, og vi arrangerte 
bydelsvandringer søndag 12. juni og 
søndag 3. november.  

!
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På den første bydelsvandringen var 
Reidar Brevik fra Søndre Aker historielag 
guide. Vi gikk fra Sporten på Sæter via 
kirkegården til Sæter gård. Turen ble 
avsluttet med rundstykker og kaffe på 
Nordstrandhuset. Oppmøtet var godt, ca 
30 personer, til tross for kraftige 
regnbyger.  
Under den andre vandringen var professor 
Finn Erhard Johannessen guide for rundt 
30 fremmøtte. Turen gikk fra Matkroken 
på Bråten, via Nordseter gård, ned i 
Nordstrandskråningen og så opp til 
avsluttende kaffe på Nordstrandhuset.  
  
Velaften 7. november: 
Også denne gangen var det rift om de 110 
plassene til vår tradisjonelle 
Rakefiskaften. Nytt av året var visningen 
av filmen om historien bak det hele. 
Filmen viste i korte trekk hva som skal til 
for å få rakefiskbutten fra Valdres til 
Nordstrand, samt håndverket å gjøre en 
hel fisk til filet.  Reidar og Astrid 
Dieserud stod også denne gangen for 
tilberedning av fisk og dekking av bord. 
Da vet vi at resultatet blir bra.  
 

 
 

Julegrantenning 30. november: 

Nok en gang var det fullt på torget da 
Nordstrand Musikkselskap, Nordstrand 
Barne- og ungdomskor og Nordstrand-
skolenes Musikkorps hadde stemt horn og 
klarnet strupene – alt var klart for årets 
tenning av julegranen på Sæter.  
Silje Kivle Andreassen, kapellan i 
Nordstrand kirke, holdt dagens tale. Etter 
en samstemmig nedtelling ble lysene på 
treet tent, og julenissen Jørn Dølving 
klarte, med god hjelp av 
smånissemedhjelperne, å dele ut 
godteposer til barna. Gløgg og 
pepperkaker ble servert de voksne. Med 
dette var årets julehøytid erklært for 
åpnet.  
Sætertorget står foran store byggearbeider 
i årene framover. Det vil ikke være mulig 
å ha arrangementet der da. Velstyret har 
sett på passende steder for julegranen i 
denne perioden, og et godt alternativ er 
Agnes Thorsens plass. 
 
Juleverksted 7. desember: 
Også i år ble juleverkstedet besøkt av 
mange forventningsfulle barn. Små 
barnehender jobbet flittig med god hjelp 
av juleverkstedgjengen. Fyrstikkesker ble 
dekorert med filt og annen pynt, ull i rødt 
og hvitt ble forvandlet til flotte julehjerter, 
perler i alle størrelser ble tredd på snor, og 
smånisser ble klistret og malt. 
Ved pakkedisken var det ivrige hender 
som pakket inn de flotte julegavene til 
familien. 
Juleverkstedet er et avbrekk for liten og 
stor i en hektisk førjulstid. Caféen var 
som vanlig åpen med hjemmebakst, kaffe 
og saft. Avslutningen på verkstedet var 
julegodteposer som nissen hadde spart fra 
julegrantenningen helgen før. 
Dette er en tradisjon barna snakker om og 
gleder seg til fra år til år. Igjen en stor 
takk til juleverkstedgjengen. 

 

 

inviterer sine medlemmer til høstens  
kulturkveld torsdag 15. november kl. 19.00  

i Nordstrandhuset 
 

Nordstrandfolket ber oss gjenta suksessen – så: 
 

! Rakefisk – Ja Vel ! ! 
 

Benytt anledningen til (nok en gang?) å smake  
klassisk, vellaget og veltilberedt rakefisk fra Valdres! 

Med tradisjonsrikt tilbehør og tilhørende drikke. 

  
Det vil bli kåseri og kulturelle innslag. 

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

skriv Rakefisk  ………osv……   –  
senest 8. november 

(– lurt å være tidlig ute – i fjor ble det fullt fort.) 
 

Favørpris kr 200. 
La bilen stå – helst hjemme! 
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Nærmiljøet 
 

Andersendammen: 
Området rundt Andersendammen er en 
hyggelig lunge som vi alle må ta vare på. 
Det benyttes ofte av barnehaver og 
skoleklasser – og eldre. Før sommeren tok 
noen naboer et initiativ og ryddet rundt 
sydenden av dammen. Gressklippingen 
har i 2013 vært tilfredsstillende – takk til 
Bydelen. Men dammen gror igjen! 

 
 

Agnes Thorsens plass: 
Som alltid: Barneskolen rydder og leker 
og Vellet ordner med Paviljongen, lykter 
og benker og har dugnad før 17.mai. Nytt 
av året er ”To” – kunstgaven fra Vellet til 
skolen ifm. 100-årsjubileet (se side 8+16).  

 

Nordstrand Bad: 
Nok et “vanlig” år hvor vi passer på litt, 
har satt opp ny redningsbøye, og har 
kontakt med kommunen. Skolen og Vellet 
ordner litt ekstra ifm. St.Hans. 
Vi ser nå at mange av topp-stenene langs 
kanten har løsnet og må festes skikkelig. 
Bymiljøetaten er varslet. 

 

Sæterstranden: 
Området er ryddet for masse kratt – og det 
har kommet ny badetrapp og –brygge. 

Dessverre har gangbroen ut på bryggen  
ikke tålt ”elementene” og må allerede 
fornyes. Området er litt utvidet mot syd 
der man nå river strandhytten. 
 
Kyststien: 
Det har ikke vært noen fremdrift i 
kyststiarbeidene langs Mosseveistranda. 
  
Mosseveien – gang- / sykkelfelt: 
Nå har vel hele strekningen fra Ulvøybrua 
til Hvervenbukta fått ett nytt gang- og 
sykkelfelt med avskjerming mot veien.  
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Ekebergveien: 
Sykkelfelt mellom Sæter og Ljabru:  
Kommunen skulle avklare med 
grunneierne våren 2013. Muligens har 
mange innsigelser, bl.a. på inn-/utkjørsler, 
ført til at kommunens utspill er utsatt til 
våren 2014. 
 
Nordstrandveien: 
Sykkelfelt fra Sæter til Skullerudkrysset: 
Ifølge avisoppslag er det vedtatt å 
tilrettelegge sykkelfelt her  - prislapp 30 
millioner kr.; dvs. 40.000 kr pr løpemeter. 
 

Ljanselva: 
Vår ”grenseelv” i sydøst må vi ”hegne 
om”. ”Miljøprosjekt Ljanselva” har stått 
på i over 20 år. Se mer på side 18. 

 
 

Benker: 
Også i 2013 har ”utekontakten” i bydel 
Nordstrand gitt de fleste av våre rundt 30 
benker en omgang med kost og olje. 
”Utekontakten” er en tjeneste bestående 
av barnevernspedagoger som driver med 
oppsøkende sosialt arbeid og iverksetter 
passende tiltak for deltagerne. 

Mosseveien 190 Villa Nordborg: 
Endelig har kommunen solgt og huset er 
rehabilitert – gratulerer!  

 
”Kabelspaghetti”: 
Etter at Nordstrand Vel reiste et 
innbyggerinitiativ mot lufthengte 
ledninger og fikk et vedtak i Oslo Bystyre 
i 2011, har Bymiljøetaten hatt dialog med 
interessentene, herunder Vellet, og de har 
hatt møter med konsortiet blant 
bredbåndsleverandørene. Målet har vært å 
finne en felles løsning for nedgraving, 
men så langt har man ikke lykkes med 
dette. Blant problemene som gjenstår er å 
identifisere kostnader, og hvordan det skal 
finansieres. For tiden planlegges et nytt 
møte i konsortiet. Blant de tiltak som dog 
er blitt iverksatt er at det ikke lenger er 
fritt frem å henge opp lufthengte 
ledninger i Oslo, og at ledningseiere nå 
må søke om unntak. Vi følger opp. 
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Miljøprisen 

 
På årsmøtet ble ”Nordstrand Vels 
miljøpris” for 2012 (den 15. siden 1998) 
gitt til en eiendom med en pietetisk bevart 
sveitservilla i dragestil i Axel Huitfeldts 
vei nr 10. Huset er bygget i 1895 og 
nåværende eier kjøpte eiendommen i 
1995. 
 
Eieren har i samarbeid med byantikvar og 
faglig dyktige håndverkere nedlagt mye 
tid og arbeid i å bevare husets særpregede 
karakter. Dette gjelder både husets ytre, 
dets interiør og hageanlegget. Huset er 
oppført på byantikvarens Gule Liste. 
 
Asbjørg Lyngtveit mottok en akvarell 
med et sommerlig innsikt til eiendommen; 
malt av Kjellaug Løken, et messingskilt 
og en blomsterbukett. 

Kontingenten 

 
Årsmøtet støttet styrets forslag på uendret  
kontingent for 2014: 
• kr. 150 for hovedmedlemmer  og  
• kr.   50 for husstandsmedlemmer og 

medlemmer i større sameier og 
borettslag. 
 

Takk 
 
Forutsetningen for å kunne ha et 
aktivitetsnivå som det Nordstrand vel har, 
er frivillighet. Frivillig, et ord som 
rommer så utrolig mye; at man er med og 
bruker tid og krefter, fri og villig!  
Styret stemmer i et «tusen takk» til dere 
alle sammen; rodeforstandere, revisorer, 
valgkomité og alle andre.  
Vellet har mange gode hjelpere! 

 

 
 

Nordstrand, mars 2014 

 
 


