
 

inviterer til 
St.Hans-aften på Nordstrand Bad  

torsdag 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! 



Kort fra ÅRSMØTET den 21. april 2022. 
Fullstendig referat finnes på www.nordstrandvel.no 

• Konstituering 
Årsmøtet ble kl. 19:00 innledet med debatt om de såkalte “fortaussakene” som har engasjert 
lokalbefolkningen på Nordstrand sterkt. Nordstrand Vel v/Heidi Aasheim innledet med en 
oversikt over Plan- og bygningslovens bestemmelser om tiltakshavers plikt til å avstå og 
opparbeide infrastruktur og rett til å kreve refusjon fra naboer. Mudassar Kapur (H) informerte 
deretter om Stortingets utredning og lovarbeidet rundt dette. Berørte naboer og representanter for 
aksjonsgrupper Åsa Roth, Aud Hellstrøm og Rune Nygård om hvordan krav fra kommune og 
tiltakshavere har reduserte deres planlagte eiendomsutnyttelse og påvirket deres økonomiske 
fremtidsutsikter. Stian Haraldsen (BU, Høyre) avsluttet med å fortelle hvordan Bydelsutvalget 
arbeide mot Bystyret i Oslo for å sikre at de pågående sakene ikke får urimelige konsekvenser for 
naboene før Stortingsarbeidet er ferdigstillet.  

• Nordstrand Vel Årsberetning for 2021 
Møteleder gikk igjennom årsberetningen - godkjent ved akklamasjon.
 
• Regnskap og revisjonsberetning 
Styreformann i Nordstrand Vel Olav Dalen-Zahl orienterte om Nordstrand Velhus AS; dets 
virksomhet, styret og eiendommene Nordstrandhuset, Åsdalsveien 13B og Ekebergveien 228C på 
Sæter. Nordstrandhuset er pusset opp, vinduer blir neste sak. AS-et: Positivt resultat.  
Regnskapet for Nordstrand Velhus AS ble tatt til orientering.  
Regnskapet for Vellet: Spesielt år med nedstengning grunnet pandemien. Mottatt offentlig støtte 
på kr. 200.000. Årsmøtet godkjente regnskapet ved akklamasjon. 

• Kontingent 2023 
Styret foreslo uendret kontingent. Kr 300 for hovedmedlem. Kr 50 for husstandsmedlem og  
kr 100 for medlemmer i større sameier. Forslaget vedtatt ved akklamasjon.   

• Valg 
Monika Myhre presenterte valgkomitéens forslag til styresammensetning for Nordstrand Vels 
131. driftsår. Årsmøtet vedtok så komitéens forslag ved akklamasjon – valgt for 2022/2023 er:   
Formann:  Bjørn Engen   
Viseformann:  Heidi Aasheim  
Styremedlemmer: Lise Bache-Mathiesen, Morten Haave, Carl Terje Lippestad, Håvard 

Martinsen, Christian Roscher-Nielsen og Bjørn H. Roksvold.    
Varamedlem: Sigve Bolstad, Inge Scheen Raaholt, Siri-Anne Martinsen  

Revisorer: Jørn Herbrand Dølving og Jon Lars Foss    
Valgkomité: Monika Myhre, Harriet Brevig og Fredrik Langseth  

•  Miljøprisen 
for 2021 gikk til Nordstrands Blad.  Årets vinner er en viktig brikke i bydelens puslespill og har 
i 95 år informert, irritert og gledet oss med sin kunnskap om det som skjer på Nordstrand, sa 
styreleder i Nordstrand Vel, Bjørn Engen, da han introdusert prisvinneren.        Gratuleret! 

                                         
                                    
                                             Smånytt juni 2022 
Nordstrandhuset har gjennomgått omfattende oppussing og står klart for å ta i mot nye 
og gamle leietakere. 
Trenger du ekstra plass til å invitere familie, venner og kollegaer så får du leie en av 
våre to saler eller peisestuen til rabattert pris. 
Begge salene har lydanlegg og store lerret for fremvisning av film. De har tilhørende 
kjøkken med stekeovn, kaffetrakter og vannkoker. 
Du kan leie grill, popcornmaskin og sukkerspinn maskin for barnebursdager. Her er en 
stor hage som er perfekt for lek. 

     

Aktuelle saker styret jobber med er foruten forberedelser til St.Hans fest på 
Nordstrand Bad:

# Uttalelse til høring ny Småhusplan for Oslo og for store deler av Nordstrand
# Oppsummering fra årets 17.mai arrangement på Nordstrand og ny komité for 2023 
# Badstu på Nordstrand bad? Vi jobber med kommunen og mulig tilbyder
# Kulturminnedagen 2022 arrangeres i september og temaet er Drivkraft

Hvilke saker ønsker du at vi tar opp? 
- Send en epost til post@nordstrandvel.no og vi svarer deg!
Hva kan du bidra med? 
- Vi ønsker frivillige som har lyst til å være med på høstens arrangement.  

Vi ønsker alle en riktig god sommer! 
 
 

Nordstrandhuset 
Nordstrandvn. 30, 1163 Oslo 

Tlf: 407 60 811 
nhuset@nordstrandvel.no

Nordstrand Vel  
Nordstrandvn. 30, 1163 Oslo 

www.nordstrandvel.no 
post@nordstrandvel.no
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