
 
 

 

ÅRSBERETNING FOR 2009 

 

STYRETS SAMMENSETNING I 2009: 

 

Leder:      Tore Fladland 

Nestleder:     Jan Morten Kjelstad 

Fungerende kasserer*)   Roar Nilsen 

Sekretær:    Wenche Bakken 
Styremedlem:   Lars Tronrud 

Styremedlem:    Greta Harlyng 

Styremedlem:   Ragnar Høvik 

Leder for huskomiteén:   Svein Hande 

Leder for valgkomiten:  Steinar Berg 
Leder for arrangementskomitéen: Ingen arrangementkomité 

Leder for dameforeningen:  Grete Sletten Jensen 

*) Roar tok ikke gjenvalg i fjor, men ble valgt inn i huskomiteen. Vi har imidlertid ikke klart å 
skaffe en avløser som økonomisjef, så Roar har fungert i denne stillingen hele året. Det er vi svært 
takknemlige for – Roar gjør en meget god jobb i denne stillingen. 

Det har i denne perioden vært avholdt 10 styremøter. 

 

AKTUELLE SAKER I 2009 
 

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. 



 
 

Utbyggingen av ridesenteret og Årvollveien 70 har, som forutsett, skapt ytterligere 
trafikkproblemer i utbyggingsfasen, og vil selvsagt føre til økt trafikk også når utbyggingen er 
ferdig.  

Vi har i perioden gjentatte ganger møtt opp i åpen halvtime i BU-møter og møter i Miljø- og 
samferdselskomiteen i bydel Bjerke, og gjort oppmerksom på vårt syn, nemlig at det nå IKKE må 
gis tillatelse til ytterligere utbygging før infrastruktur, først og fremst veinett, skoler og barnhager 
er satt i stand til å ta befolkningsveksten. Disse synspunkter har vi også fått spalteplass for i Akers 
Avis og Aftenposten Aften.  

Bommen på Mons Søviks plass har vært et aktuelt tema i perioden. Den er stadig utsatt for 
hærverk. Vi har i et brev til Bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen referert vedtaket vårt på 
medlemsmøtet. Det er at Øvre Disen vel er av den oppfatning at bommen må bestå, men at vi 
foreslår at den kan åpnes visse tider på døgnet og i helgene. Det er sannsynlig at denne saken 
kommer opp igjen i BU, i og med at bommen (i skrivende stund) igjen er borte.  

Trikk til Tonsenhagen. 

Dette har vært et hett debattema 2009. Som planlagt ble det 1. desember holdt et folkemøte om 
saken på Tonsenhagen skole i høst, i regi av Bjerke bydelsutvalg.  Det er delte meninger blant 
vellets medlemmer, og vellet har ikke tatt noe standpunkt i saken. Vi advarte imidlertid politikerne, 
i BUs åpne halvtime, mot å tro at det å erstatte buss med trikk i samme trasé vil avhjelpe 
trafikkproblemene på Årvoll. 

Byggeprosjekter i området  

De viktigste sakene for tiden: 

 Det er laget planer for boligbygging på tomten til Hustvedt. Planene går ut på å rive 
Hustvedts lager, og erstatte det med blokkbebyggelse på inntil 9 etasjer. Det planlegges 
ca 100 boenheter. Vi fikk saken via Bjerke bydel, og har sendt inn høringsnotat til Plan 
og Bygningsetaten, utbygger og Bjerke bydel. Kopi av brevet kan lastes ned på 
http://www.ovredisen.no/?p=594. Essensen i vårt notat er at man nå må stoppe all 
videre utbygging inntil infrastrukturen på Årvoll er i stand til å betjene fler. I tillegg vil 
utbyggingsforslaget gi utbygging nærmere enn 4 meter fra markagrensen, noe som ikke 
er tillatt. 

 USBLs prosjekt på Årvollsenteret er godkjent av alle instanser. Prosjektet er imidlertid 
satt på vent inntil videre, og vi vet ikke når det eventuelt blir igangsatt 

 Årvollveien 70, med utbygging av inntil 50 boenheter i en lavblokk og ellers rekkehus er 
under bygging. Det ble godkjent under forutsetning av visse tiltak for skjerming mot 
refleksstøy fra skytebanen, samt bygging av fortau opp til nr. 70. Vellet vil følge opp at 
disse forutsetninger innfris. 

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

http://www.ovredisen.no/?p=594


 
 

 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 konsekvens-
utredning av alle utbyggingene på Årvoll, der både trafikk, barnehager og skoler inngår i 
vurderingene. Dette har vi foreløpig ikke fått gjennomført.  

Engasjement i bydelen 

Tore Fladland og Jan-Morten Kjelstad er fortsatt i styret i Bjerke Storvel. Jan-Morten er dessuten 
Fylkesdelegat fra Oslo til representantskapet i Norges Velforbund. 

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

I tillegg har vi et nært samarbeid med Groruddalen Miljøforum. 

Andre saker. 

 Vi har valgt å melde oss inn i Norges Velforbund, og har nå medlemskap i Velforbundet, i 
Bjerke Storvel og i Kontaktutvalget for velforbund i Oslo (KUV).  

 Vi deltok i ”Superrusken” våren 2009. Dette ga noe positiv omtale av vellet, samt litt penger i 
kassen. 

 Vi har publisert 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 oppfordrer medlemmene til å besøk hjemmesiden. 

 Vi har registrert oss i Frivillighetsregisteret, slik at vi nå 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. 

 Vi har oppdatert en liten brosjyre om vellet, som kan lastes ned fra hjemmesiden, og som 
dessuten er vedlagt medlemsfakturaen i år. Den blir også lagt i alle postkasser i vellets 
område. 

 Det har kommet ønske om felling av de store trærne syd på tomta. Kostnadene skulle dekkes 
av ønskestillere (Tor Magne Lønnum og Kalle Høglund). Vi har stilt oss positive til dette, på 
visse betingelser. 

 Oddvar Kjølseth har tatt initiativ til å starte et arbeid med ”Årvolls historie”, fra 1920 og frem 
til i dag. Han har et betydelig materiale i form av bilder og skrifter som kan danne underlag 
for et slikt historieverk. Vellet har besluttet å delta aktivt i dette arbeidet. Det vil bli søkt om 
midler fra Groruddalssatsingen for å dekke de utgifter som vil påløpe.  

Drift av velhuset/huskomiteen 

Utleie i 2009 har vært bra. Når vi ikke investerer i dyre prosjekter, går økonomien rundt. 2009 
viste et overskudd for Øvre Disen vel på kr. 15 244,-. Se vedlagte regnskap. 

http://www.ovredisen.no/
mailto:post@ovredisen.no
mailto:utleie@ovredisen.no


 
 

Wenche Bakken har gjort en glimrende innsats i å styre utleieaktivitetene, og sammen med Roar 
Nilsen har de fått meget god kontroll på økonomien i utleievirksomheten.  

Det er gjort en rekke utbedringer i 2009. Alle bordplater er skiftet, gulvet har fått en 
oppgradering, toalettene er pusset opp og veggene er malt i garderoben. 

Huskomiteen har gjort en fremragende jobb i 2009. Se egen årsberetning, som er vedlagt. 

Arrangementskomité 

Det er ikke avholdt noen arrangementer i 2009, og vi har ikke hatt noen arrangementskomité.  

Økonomi 

Driften av Øvre Disen Vel viste i 2009 et overskudd på kr. 15 244,-.  Dette er svært gledelig. Se 
egen økonomirapport. 

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 

Regnskap m/kommentarer. 

 


