
 
 

 
ÅRSBERETNING FOR 2007 

 
STYRETS SAMMENSETNING I 2007: 
 
Leder:      Tore Fladland 
Nestleder:      
Sekretær:     Wenche Bakken 
Kasserer:     Roar Nilsen 
Styremedlem:   Jan Morten Kjelstad 
Styremedlem:    Tore Mortensen (Bedt seg fritatt) 
Styremedlem:   Tor Magne Lønnum (valgt, men ikke møtt) 
Styremedlem:    Greta Harlyng 
Leder for huskomiteén:   Finn Kjær 
Leder for arrangementskomitéen: Ann Kristin Østby 
Leder for dameforeningen:  Bjørg Kjær 

 
Det har i denne perioden vært avholdt syv styremøter. 
 
 

AKTUELLE SAKER I 2007 
 
Trafikksituasjonen  
 
Vi har fortsatt å arbeide med trafikksituasjonen. Bydelsutvalget har nå tatt situasjonen mer 
alvorlig, og laget et sett med forslag til bedring i Årvollveien, uten at noe foreløpig er gjennomført. 
Blant forslagene er: 
 

 Eventuell nedjustering av fartsgrensen til 40 eller 30 
 Sette opp 50 km- skilt nederst i Årvollveien (Frem til en eventuell nedjustering). 
 Bygge fortau langs østsiden, i nederste del av Årvollveien.  
 Skilt som viser barn/fotgjengere i Bård Skolemestervei settes opp. 
 Midtlinje i Årvollveien vurderes.  
 Oppfølging av brøyting langs fortau i Årvollveien. 
 Gjennomføre flere kontroller i Årvollveien.  

 
Når det gjelder trafikken ellers, har Bjerke Storvel sendt brev til bydelsutvalget, og bedt om en 
total gjennomgang av trafikksituasjonen på Årvoll, før det foretas ytterligere utbygging i området.  
Det er forslag oppe om å stenge Selvbyggerveien ved Dugnadsveien for å hindre 
gjenomgangstrafikk i Selvbyggerveien. Dette vil i så fall øke trafikken i Årvollveien ytterligere.  
 



 
 

Byggeplaner i området  
 
De viktigste sakene i området er for tiden: 

 Årvollveien 56, ”Årvollskogen” er ferdig innflyttet. Følgene for trafikk og parkering er 
betydelige. 

 Årvoll Ridesenter er godkjent, og vil bli igangsatt om ikke lenge. Endelig godkjenning for 
byggestart er ikke gitt, men de har fått lov til å felle trærne på området. Bjerke Storvel 
m. flere har anket avgjørelsen til Fylkesmannen. Noen avgjørelse derfra foreligger ikke 
ennå. 

 Årvoll Senter – USBL ønsker å bygge om senteret, og bygge boligblokker på toppen. Vi 
arrangerte et informasjonsmøte med USBL og representanter for Bydelsutvalget 20. 
juni. Planene er nå endret, slik at blokkene blir lavere enn først planlagt, samt at antall 
boenheter er redusert til 50. Vi mener fortsatt at de trafikkmessige konsekvensene ikke 
er akseptable. Byggetillatelse er foreløpig ikke gitt.  

 Årvollveien 70 (Nedenfor Hustvedt) Her er det laget en planskisse for inntil 50 boenheter 
 Det er planlagt en barnehage i 2,5 etasjer ca 600kvm grunnflate i Østreheimsveien 28-

32 (den parkeringsplassen som ikke var i bruk, samt tomta ut mot Østreheimsveien). 
Bydelsoverlegen har frarådet dette. Et alternativt prosjekt er lansert, med boligblokker 
på tomten. Begge disse prosjektene må følges nøye fra Vellets side fremover. 

Vi har, sammen med Bjerke Storvel, bedt Bydelsutvalget arrangere et åpent møte med Plan- 
og Bygningsetaten, der de kan redegjøre for de totale planene for Årvoll, og hvor folk kan stille 
spørsmål. Vi har også forlangt at det gjøres en skikkelig konsekvensvurdering av alle 
utbyggingene på Årvoll, der både trafikk, barnehager og skoler inngår i vurderingene. 

 
UHF – Utvalget for harmonisk fortetting av småhusområder 
 
UHF Oslo ba oss om å delta på et møte med byrådsleder Erling Lae og byråd Merete Agerbak 
Jensen, om innholdet i en veileder for fortetting av småhusområder. Tore Fladland deltok, og bidro 
med en lysbildeserie og en del kommentarer fra Årvollområdet. I etterkant av møtet fikk vi en e-
post fra rådhuset, der Lae tilbyr seg å besøke velforeningen, dersom vi har et budskap og noe å 
viser fram. Dette har vi foreløpig ikke fulgt opp. 
 
Trikk til Tonsenhagen 
 
Oslo Sporveier har laget en utredning om dette prosjektet, som jo har vært oppe med jevne 
mellomrom i årtier. Denne gangen virker et som om det kan bli en realitet. Prosjektet er inne i 
Sporveiens strategiplan, og planlegges gjennomført i 2014/15. Vellet har ikke tatt stilling til dette 
prosjektet. Vi vil imidlertid, i samarbeid med Bjerke Storvel og Bydelsutvalget, ta initiativ til et 
åpent orienteringsmøte der Oslo Sporveier kan forklare sine planer, og folk kan komme til orde. 
 
Drift av velhuset/huskomiteen 
 
Utleie i 2007 har vært bra, i og med at vi har hatt en rekke kurs for NAV, som samlet har gitt 
inntekter på ca kr 50 000. 
 



 
 
Huskomiteen har vært svært aktiv, og en rekke viktige tiltak er gjennomført. Det kanskje viktigste 
er legging av ny shingel på taket, som faktisk var lekk. Prosjektleder for dette arbeidet var vår 
kasserer Roar Nilsen.  
Ny oppvaskmaskin er anskaffet, med økonomisk bistand fra Dameforeningen på kr 10 000. Styret 
er svært takknemlig for denne gaven. Se for øvrig huskomiteens beretning, som er vedlagt 
 
Varmesystemet viste seg å være i orden; det trengte kun en riktig programmering og et par 
termostater på ovnene. Roar kjenner systemet, og har programmert riktig, med det resultat at 
strømregningen er betydelig redusert.  
 
Styret vil gjerne takke Aslaug Ravnanger, som har påtatt seg utleieadministrasjonen igjen, slik at 
det nå er under kontroll. 
 
Arrangementskomité 
 
Ingen arrangementer arrangert i 2007. 
 
Økonomi 
Driften av Øvre Disen Vel viste i 2007 et overskudd på kr. 21 962. Dette er en forbedring på vel 
47000 kroner i forhold til 2006. Leieinntektene økte med vel 35 000 kroner i forhold til 2006, og 
det er gjennomført en rekke kostreduksjoner på til sammen ca kr 15 500. Se vedlagte beretning 
fra kasserer, sammen med regnskapet. Det er investert ca kr 50 000 i nytt takbelegg og ny 
oppvaskmaskin.    
Det er imidlertid svært nødvendig å få økte leieinntekter i tiden fremover, dersom vi skal kunne 
drive et godt vedlikehold og gjøre nødvendige investeringer. 
 
Velhuset og tomta må nå sies å være i god stand, men behovet for vedlikehold og videre 
opprydding av tomta er hele tiden til stede. 
 
 
Øvre Disen Vel 
 
Styret 
 
Vedlegg:  
Årsberetning fra Huskomiteen 
Årsberetning fra Dameforeningen 
Regnskap 
Kommentarer til økonomien 


