
 
 

 
ÅRSBERETNING FOR 2008 

 
STYRETS SAMMENSETNING I 2008: 
 
Leder:      Tore Fladland 
Nestleder:     Jan Morten Kjelstad 
Kasserer:     Roar Nilsen 
Sekretær:    Wenche Bakken 
Styremedlem:   Lars Tronrud 
Styremedlem:    Greta Harlyng 
Styremeldem:   Ragnar Høvik 
Leder for huskomiteén:   Finn Kjær 
Leder for arrangementskomitéen: Ingen arrangementkomité 
Leder for dameforeningen:  Bjørg Kjær 

 
Det har i denne perioden vært avholdt 10 styremøter. 
 
 

AKTUELLE SAKER I 2008 
 

Trafikksituasjonen  
 
Vi har fortsatt å arbeide med trafikksituasjonen. Vi fortalte i forrige årsrapport at Bydelsutvalget 
har laget et sett med forslag til bedring i Årvollveien: 
 

 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 Skolemesters vei settes opp. 
 Midtlinje i Årvollveien vurderes.  
 Oppfølging av brøyting langs fortau i Årvollveien. 
 Gjennomføre flere kontroller i Årvollveien.  

Ingen av disse tiltakene er gjennomført. 
 
Fortau og midtlinje nær Bjerkekrysset vil ytterligere forverre trafikksituasjonen i rushtiden om 
morgenen. Vi har sendt brev til Bydelen og bedt om at det lages en løsning som ikke fører til yter-
ligere kø. 
 
Det har i løpet av høsten 2008 vært fornyet diskusjon og avisskriverier om bommen på Mons Sø-
viks plass, som notorisk blir ramponert. Vellets styre har ikke tatt formelt standpunkt til denne sa-
ken, men er av den oppfatning at bommen må bestå. Vi bør imidlertid diskutere om den kan åp-
nes visse tider på døgnet og i helgene. Styret inviterer til diskusjon om dette på et medlemsmøte 
etter årsmøtet, slik at vellet kan ta et formelt standpunkt i saken. 



 
 

Byggeplaner i området  
 
De viktigste sakene for tiden:. 

 Behandlingen av anken angående Årvoll Ridesenter er fortsatt ikke ferdig. Fylkesmannen 
har oversendt saken til Miljøverndepartementet. Det er tillatt bygget vei inn, og dette 
arbeidet er i gang.  

 USBLs prosjekt på Årvollsenteret er godkjent av bystyret. Prosjektet er imidlertid noe 
redusert i forhold til de opprinnelige planer. Plan- og bygningsetatens løsning med 3 
etasjer på toppen av kjøpesenteret ble vedtatt. Vi mener fortsatt at de trafikkmessige 
konsekvensene ikke er akseptable, og har gitt uttrykk for det ved befaringer og i BU.  

 Årvollveien 70, med utbygging av inntil 50 boenheter i en lavblokk og ellers rekkehus er 
godkjent, under forutsetning av visse tiltak for skjerming mot refleksstøy fra skyteba-
nen, samt bygging av fortau opp til nr. 70. Tidsplanen er ukjent. 

 Det er ingen kjent utvikling i planene om en barnehage i Østreheimsveien 28-32 eller 
det alternative prosjekt med boligblokker på tomten.  

 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 konsekvensutred-
ning av alle utbyggingene på Årvoll, der både trafikk, barnehager og skoler inngår i vur-
deringene. Dette har vi foreløpig ikke fått gjennomført. 

 
 
Engasjement i bydelen 
 
Mulighetene for å få gjennomslag for våre saker er bedre dersom vi samarbeider med andre orga-
nisasjoner i bydelen. Vi har derfor gått med i styret i Bjerke Storvel, der Tore nå er nestleder og 
Jan-Morten er styremedlem. Bjerke Storvel har behandlet en rekke saker som er av interesse for 
ØDVs medlemmer. Vi har også stilt opp i Bydelsutvalgets og Miljø- og samferdselskomitéens  åpen 
halvtime, for å gi uttrykk for vårt syn i diverse saker. 
 
Trikk til Tonsenhagen 
 
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. Dette bør skje i løpet av 2009. 
 
Drift av velhuset/huskomiteen 
 
Utleie i 2008 har vært brukbart. Når vi ikke investerer i dyre prosjekter, går økonomien rundt.  
Det er ikke foretatt større utbedringer siden forrige årsmøte.  Det begynner å bli behov for å for-
nye eller pusse opp bord og stoler. Se for øvrig huskomiteens beretning, som er vedlagt.  
 
 



 
 

Arrangementskomité 
 
Det er ikke avholdt noen arrangementer i 2008. Det ble forsøkt å invitere Vel-medlemmene til 
”Grande Grende-fest” i samarbeid med ”Grande Grende”-festkomiteen, men det ble ikke tilstrekke-
lig med påmeldinger, og ”Grande Grende”-komiteen opplyser at den nå har nedlagt seg selv. Det 
vil ikke bli forsøkt å arrangere flere slike fester. Komiteen har en kassebeholdning på ca kr 3000, 
som vil bli overført til Vellet.  
 
Økonomi 
Driften av Øvre Disen Vel viste i 2008 et overskudd på kr. ...... Dette ............ 
 
Velhuset og tomta må nå sies å være i god stand, men behovet for vedlikehold og videre oppryd-
ding av tomta er hele tiden til stede. 
 
 
Øvre Disen Vel 
 
Styret 
 
Vedlegg:  
Årsberetning fra Huskomiteen 
Årsberetning fra Dameforeningen 
Regnskap m/kommentarer. 
 



 
 
 
Årsmelding fra huskomitéen 2008 
 
År 2008 har vært det året hvor ikke de store oppgavene har preget gjøremålene for huskomitéen.  
Vi har hatt fast arbeidsdag på andre tirsdagen i måneden. 
Det har vært så ymse med fremmøtet, men vi som har møtt opp har blant annet skrubbet og bo-
net gulv og utført diverse småting som alltid må gjøres, inne og ute.  
 
 
Huskomitéen har bestått av: 
  
Finn Kjær, leder 
Frøydis Kjelstad 
Svein Hande 
Morten Ekre Wang 


