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Meld deg inn i dag! 
ØVRE DISEN VEL er medlem av Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo , 
Bjerke storvel, Vellenes Fellesorganisasjon og samarbeider med 
Groruddalen Miljøforum. Disse organisasjonene arbeider alle for et 
bedre bomiljø i vårt nærområde. Særlig Bjerke storvel er aktivt i saker 
som angår Årvoll. 

Øvre Disen vel har også en egen dameforening med ca. 50 aktive 
medlemmer og mange aktiviteter. 

Vi vil dessuten gjerne arrangere sosiale tilstelninger. Vi har i alle år 
arrangert ”velfester”, der alle medlemmer er velkomne til mat, hygge og 
dans.  

Dersom du får en slik invitasjon – meld deg på!  Får du ingen, men synes 
det burde vært arrangert en fest, ta kontakt med et av medlemmene i 
styret, eller send en e-post med forslag til post@ovredisen.no, så skal vi 
gjøre hva vi kan for å få til et arrangement. Tilstelninger ment for alle 
medlemmer kan selvsagt bruke velhuset kostnadsfritt. 

Som medlem i Øvre Disen vel er du med på å påvirke utviklingen i ditt 
nærmiljø. 

Innmelding, pris og betingelser på www.ovredisen.no.  
Eller meld deg på her: 

Innmelding i Øvre Disen vel 

Innmeldingen og kontingenten gjelder hele husstanden.  

Navn  

Adresse  

Tlf.  

e-post  

 
Klipp ut, legg blanketten i postkassen på velhuset, eller send den til Øvre 
Disen Vel, Postboks 32 Årvoll, 0515 Oslo. 

Din lokale velforening – Øvre Disen Vel 

Øvre Disen velforening ble stiftet den 5. mars 1922. Fra den første 
protokollen siterer vi: 

”Parceleiere paa Øvre Diesen møttes søndag 5te mars 1922 kl. 12 m. 
for at danne et vel eller forening til at vareta eiernes interesser. 
Møtet holtes hos fru Bjerke paa Villa Østvangen der velvilligst 
hadde stillet lokale til raadighet.  Ialt var fremmøtt 33 eiere og 2 
representanter fra Kri:a Østre Skytterlag.” 

Øvre Disen velforenings oppgaver er:  

 å fremme medlemmenes felles interesse i distriktet, og virke for 
stedets forskjønnelse og trivsel. Foreningen opptar til behandling 
enhver sak som kan tjene disse formål. 

 å arrangere tilstelninger av opplysende eller underholdende art.  

 
Øvre Disen velhus 

Østreheimsveien 3B 

mailto:post@ovredisen.no
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Samme sted i dag 

Vil du leie velhuset?  
Velhuset egner seg ypperlig til konfirmasjon, dåp, bryllup, jubileum, 
idrettsfest, møte, kurs..... 

 

 
 

 

 

 

 

o Flott festlokale med mulighet til å dekke til ca 60 personer. 
o Kjellerstue med plass til 20 gjester. 
o Kjøkken med alt nødvendig dekkeutstyr. 

Priser og kontaktdata finner du på www.ovredisen.no. Spør eller bestill på 
e-post utleie@ovredisen.no. Bestillingstelefon 413 41 540. 

Vellets aktiviteter. 
Da vellet ble stiftet var hoved-
oppgavene å skaffe Øvre Disen 
vei, strøm, vann og kloakk, samt 
bussforbindelse til byen. Veiene i 
området ble stort sett bygget på 
dugnad, og hver enkelt oppsitter 
fikk ansvaret for sin del av veien.  

I dag prioriterer vi å holde oppsikt 
med hva som planlegges i om-
rådet av utbyggere, myndigheter 
og transportselskap, og forsøker å 
holde våre medlemmer 
informert.  

Vi arrangerer folkemøter når vi mener det er viktig at alle får skikkelig 
informasjon, og mulighet til å uttale seg om en sak. (Ridesenteret, Årvoll 
senter og trikk til Tonsenhagen er noen av temaene vi har dekket slik.) 

Vi stiller i åpen halvtime i Bydelsutvalget (BU) og Miljø- og Samferdsels-
komitéen (MOS) når saker som angår vårt område står på dagsorden. Vi 
avgir høringsuttalelser der det er naturlig. (Møteplan og sakskart for BU 
og MOS finner du på www.ovredisen.no.)  

Spesielt er vi opptatt av trafikksituasjonen i området. Vi er svært lite 
fornøyd med situasjonen slik den er, og forsøker å få myndighetene i tale 
om dette. 

Er det noe du ønsker vellet skal hjelpe med, eller ta opp med bydelens 
eller byens myndigheter, kontakt oss på post@ovredisen.no, eller ring et 
av styremdlemmene (se www.ovredisen.no.)  

Slik ser det 
ut når du  
kommer 

Ferdig dek-
ket til fest 

Anlegg av Kildeveien, ca 1928. Herrene i midten er 
Sigurd Johansen, Kristian Kristiansen og Ole Hagen 

 

Samme sted i dag 
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