
 
 

 

ÅRSBERETNING FOR 2014 

 

STYRETS SAMMENSETNING I 2014: 

 

Leder:  Tore Fladland 

Nestleder/sekretær:  Jan Morten Kjelstad 

Fungerende kasserer*)  Roar Nilsen 

Styremedlem: Ragnar Høvik 

Styremedlem: Hege Almerud 

Styremedlem Åslaug Lyngstad 

Styremedlem Inger-Elisabeth Sagedal 

Leder for huskomitéen:  Svein Hande 

Leder for arrangementskomitéen:  Hege Almerud 

Leder for dameforeningen:  Grete Sletten Jensen 

Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter. 

 

Medlemmer 

Vårt medlemstall er omtrent som i fjor, men langsomt fallende. Vi ønsker oss flere medlemmer, særlig blant 
nyinnflyttede og yngre mennesker.  

AKTUELLE SAKER I 2014 

Trafikksituasjonen  

Vi har etablert et samarbeid med NAF, som har gjennomført en befaring og vurdering av trafikken, spesielt i 
Østreheimsveien.  Østreheimsveien er skolevei for svært mange av barna som går på Årvoll skole. Veien er 
smal, det er parkering på begge sider, noe som gjør det svært uoversiktlig, særlig vinterstid. 

Det er avtalt at NAF skal lag en rapport, eventuelt med anbefaling om hva som kan gjøres.  

Vellets forslag til forbedring er å innføre enveiskjøring i Østreheimsveien, slik at det er tillatt å kjøre ned Øst-
reheimsveien fra Kildeveien til Årvollveien, og opp Østreheimsveien fra Kildeveien til Østreheim. På den må-
ten blir vi kvitt gjennomkjøringen, som er det store problemet. 

Det gjenstår å se hva NAF kommer frem til.  Vi vil uansett følge opp denne saken.  

Vi vil også forsøke å få gjort noe med Årvollveien utenfor Årvollskogen boligsameier. Der er det altfor trangt – 
to biler kan ikke møtes uten at den ene kjører på fortauet. Fremkommeligheten for store utrykningskjøretøyer 
er ikke tilfredsstillende.  

Byggeprosjekter i området  

 «Ridesentertomten» 

Det har ikke skjedd noe på tomten, og vi kjenner ikke til noen nye planer eller utspill som har kommet 
i løpet av perioden. Vi har imidlertid kontakt med tomteeier, Vedal Utvikling, som har lovet dialog før 
det planlegges noe mer med tomten.  
 
 
 



 
 

 Østreheimsveien 28-32  

Det er ingen kjent utvikling i planene om en barnehage i Østreheimsveien 28-32, eller det alternative 
prosjekt med boligblokker på tomten. Denne tomten er også kjøpt av Vedal Utvikling. 

 
 Årvollveien 72.  

Det er 22/10-2014 gitt rammetillatelse til oppføring av 5 blokker, med fra 6 til 3 etasjer, med til sammen 
i underkant av 100 boenheter, samt parkeringsanlegg (underjordisk) for 113 biler.  
Se www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn.  

Saksnummer er 201415187. Vi har hatt kontakt med utbygger, og bedt dem oversende en 

bekrivelse av hvordan de har tenkt å sørge for sikkerhet og fremkommelighet i Årvoll-

veien i forbindelse med den tungtransport som nødvendigvis følger med et slikt prosjekt.  

Vi har mottatt en trafikkanalyse, som ikke sier noe om anleggsperioden, og ellers er 

svært tynn. Vi vil følge opp dette. 


 Flerbrukshall – Årvoll skole.  

Det er gjort en rekke endringer siden prosjektet ble godkjent av PBE. Prosjektet er drives av utdan-
ningsetaten i Oslo, og kommunikasjonen går mellom etaten og Årvoll Skole. Det har vært vanskelig for 
Årvoll idrettslag å få innpass til samarbeid med utdanningsetaten. Etter hva vi forstår kan ikke ferdigstil-
lelse beregnes før tidligst i 2017. 

 

 Årvollveien 23. Utvidelse over parkeringen til Elixia (Icon).  

Det er gitt rammetillatelse for utvidelse med 1820 kvadratmeter, 12 nye omsorgsboliger, mot vest. Det 
vil bli endringer i parkeringssystemet, og beplantning mot Årvollveien. Detaljer på 
www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn, saks nr. 201106981-22.  

 

 

Engasjement i bydelen 

Jan-Morten Kjelstad er styreleder i Bjerke Storvel og er i valgkomiteen i Groruddalen Miljøforum. Jan-Morten 
sitter også som styremedlem i KUV (Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo).  

Vi stiller jevnlig opp i Bydelsutvalgets og Miljø- og samferdselskomitéens «åpen halvtime», for å orientere 
oss og gi uttrykk for vårt syn i diverse saker.  

 

Andre saker. 
 
Utvidet utslippstillatelse, Haraldrud Varmesentral. 

Hafslund Varme har søkt om tillatelse til å utvide anlegget på Haraldrud med en biopelletskjele, med tilhø-
rende endring av utslippsgrensene. Det er særlig støv og NOx-utslipp som vil øke, ut over de nasjonale 
grenseverdiene. Vi har, sammen med Bjerke Storvel og Groruddalen Miljøforum, klaget til Fylkesmannen på 
denne tillatelsen. Fylkesmannen har avvist våre klager.  

Vi har derfor, i samarbeid med de samme aktørene, innklaget avgjørelsen til Klima- og forurensningsdirekto-
ratet (Kilf. nå omdøpt til Miljødirektoratet) i september 2012. Det har kommet svar fra Miljødirektoratet vedrø-
rende utslipp fra Haraldrud. De satte strengere krav til utslippene fra anlegget og vi føler dette var en halv 
seier. 

 

Vi minner om vår hjemmeside, www.ovredisen.no. Vi har e-postadresse post@ovredisen.no, og  

utleie@ovredisen.no. På siden vil vi forsøke å holde de forskjellige interessante sakene oppdatert. Vi opp-
fordrer medlemmene til å besøke hjemmesiden.  

ØDV er medlem i Bjerke Storvel og i Kontaktutvalget for velforbund i Oslo (KUV).  
 

 

http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn


 
 

Drift av velhuset/Huskomitéen 
 
Huskomitéen har bestått av:  
Svein Hande, leder  
Frøydis Kjelstad  
Morten Ekre  
Roar Nilsen  

 Utleie i 2014 har vært tilfredsstillende.  

Investeringer og forbedringer i 2014: 

 Det gamle «barneparkhuset» er fjernet, og ny redskapsbod er ferdigstilt 

 Det er satt opp nye utelys i innkjørselen 

 Vaskemaskin for rengjøring av vaskekluter etc. er innkjøpt og installert 

 Pølsekoker og vaffeljern er innkjøpt 

 Det er kjøpt inn to utebenker til plenen, slik at de som vil kan bruke den som «rasteplass» 

 Det er installert to panelovner i underetasjen til erstatning for gulvvarmen, som ikke lar seg reparere 
innenfor fornuftige økonomiske rammer 

 Det er installert trådløst internett i lokalet, som bl. a. kan brukes til å styre varmen i underetasjen, og 
om ønskelig gjøres tilgjengelig for leietakere. 

 

Det er behov for å male huset utvendig i 2015.  



 
 

Arrangementskomité 
 
Leikarring-gruppen for barn har hatt en rekke kurs/dansekvelder i 2014. Det har vært mye interesse og godt 
oppmøte.  Alle er velkomne. Ta kontakt med Hege Almerud, tlf. 911 42 603. 
 
Det er arrangert «Vinterbyttedag», der alle kunne komme med vintersportsutstyr barna har vokst fra, og bytte 
med andre. Det var relativt godt oppmøte, og vi vil satse på å holde slike dager hvert år, gjerne i samarbeid 
med Årvoll Idrettslag. 
 
Det er planer om andre typer arrangementer i 2015.  

 
Økonomi  
 
 Driften av ØDV går i pluss når vi ikke har store vedlikeholdskostnader eller investeringer. 2014 ga et 

overskudd for Øvre Disen Vel på kr 24 731,- Se vedlagte regnskap med kommentarer.  
 

 Vi er registrert i Frivillighetsregisteret, slik at vi kan nyte godt av ”Grasrotandelen”. Vi henstiller til 

alle medlemmer som tipper eller spiller Lotto å sende sin ”Grasrotandel” til Øvre Disen Velforening,  
org. nr. 992 661 976.  

 
 

 

 
 
 
 
 
Øvre Disen 24/3 - 2015  
 

 

Styret i Øvre Disen Velforening 

Vedlegg:  

Årsberetning fra Dameforeningen 


