
 
 

 

ÅRSBERETNING FOR 2010 

 

STYRETS SAMMENSETNING I 2010: 

 

Leder:   Tore Fladland 

Nestleder:   Jan Morten Kjelstad 

Fungerende kasserer*)   Roar Nilsen 

Sekretær/utleiesjef:  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 perioden vært avholdt 10 styremøter. 

 

Medlemmer 

Vårt medlemstall er dessverre noe nedadgående. Antall betalende husstander i 2008 var 220, i 2009 210 og 
i 2010 191. Dette skyldes stort sett utflytting, og det faktum at mange av våre medlemmer er eldre. Vi har 
ikke lykkes i særlig grad med å rekruttere yngre medlemmer i de senere år.  

 

AKTUELLE SAKER I 2010/11 

 

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 fortsatt møtt opp i åpen halvtime i BU-møter og møter i Miljø- og samferdselskomitéen 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, samt skoler og barnehager er satt i stand til å ta 
befolkningsveksten.  

Trikk til Tonsenhagen. 

Dette er fortsatt et hett tema, og har vært det noen år. Det første vedtaket om å legge trikkelinjer til 
Tonsenhagen ble gjort tidlig i 1950-årene. Nå ser det imidlertid ut til at planene er såvidt faste at prosjektet 
kan bli realisert. For å holde våre medlemmer informert om fremdrift, løsninger og argumenter arrangerte vi 
et åpent møte med prosjektledelsen i Ruter, i samarbeid med Bjerke Storvel. Forut for dette hadde Jan-
Morten Kjelstad og Tore Fladland et møte med prosjektleder og analysesjef i Ruter, med et antall spørsmål 
som vi og andre i området ønsket svar på.  
(Spørsmål og svar finnes på http://www.ovredisen.no/category/trikktiltonsen/) 

Det åpne møtet ble holdt tirsdag 15. februar i den nye ”kulturscenen” på Årvoll Gård. Prosjektleder Ola Skar 
orienterte om løsninger og fremdrift og analysesjef i ruter, Truls Angell, orienterte om trafikktall og prognoser. 
Rolf Bergstrand fra Trikken orienterte om de tekniske løsningene man har i dag, og som antas å eliminere 
støyproblemene.  

Det møtte vel110 interesserte, og det ble en frisk spørsmålsrunde og debatt. Ruters presentasjon kan lastes 
ned på http://www.ovredisen.no/. Velg kategori Trikk til Tonsenhagen. 

Byggeprosjekter i området  

De viktigste sakene for tiden: 

 Det er laget planer for boligbygging på tomten til Hustvedt, Årvollveien 72. 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 vil bli satt i gang første halvår 2011. Imidlertid har USBL ikke fått kjøpt 
bygningen der ICA holder til, slik at prosjektet blir amputert i forhold til de opprinnelige planer. Vi har 
flagget at vi synes dette er en dårlig løsning -  det vil blant annet innebære anleggsarbeidet vil dra ut i tid, 
da helt nødvendig oppussing og rehabilitering av ICA-bygningen vil komme etter at USBL har bygget sitt 
senter. 

 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 konsekvensutredning 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 sitter fortsatt i styret i Bjerke Storvel. Jan-Morten er med i styret i det 
nye forbunet, VFO (Vellenes Fellesorganisasjon). Dette er erstatningen for Norges Velforbund som meldte 
oppbud i 2010. Vi har foreløpig ikke meldt oss inn i VFO. 

Bjerke Storvel er medlem av VFO og Jan-Morten ble på det første ordinære årsmøte 20. okt. valgt inn i 
valgkomitéen. 

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.  

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


 
 

 

 

Andre saker. 

 Hjemmesiden vår blir stadig mer besøkt. I januar 2011 hadde vi 187 besøkende, som tilsammen var 
inne på 571 sider. Bestilling av velhuset går i økende grad via Internett. 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 oppfordrer medlemmene til å besøk 
hjemmesiden. De endrede vedtektene, som ble vedtatt på årsmøtet i mars 2010 er lagt ut på 
hjemmesiden. 

 Vi er nå medlemmer i Bjerke Storvel og i Kontaktutvalget for velforbund i Oslo (KUV).  

 Vi deltok som vanlig i ”Superrusken” våren 2010. Dette ga noe positiv omtale av vellet, samt litt penger 
i kassen. 

 Øvre Disen Velforening fikk bred omtale i et tosiders oppslag i Akers Avis høsten 2010. Vi håper det 
har bidratt til at ØDV er blitt bedre kjent i vårt område. 

 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. 

Drift av velhuset/huskomiteen 

Utleie i 2010 har vært bra. Wenche Bakken gjør en førsteklasses jobb med å styre utleien, og sammen med 
Roar har de fått meget god kontroll på økonomien i utleievirksomheten.  

I løpet av 2010 har vi byttet ut stereoanlegget, skiftet gardiner, malt veggene og lagt nytt gulv i hovedsalen. 
Vi har valgt Alloc Commercial, som er meget slitesterkt og vedlikeholdsvennlig. Arbeidet er gjort på dugnad 
av styre og huskomité, som har møtt flittig opp. Prosjektleder og primus motor har vært Roar Nilsen, som har 
gjort en glimrende innsats. Dette har ført til en betydelig ansiktsløfting for salen, og vi har fått mange positive 
tilbakemeldinger fra leietakere og andre. 

Huskomitéen har totalt sett gjort en god jobb i 2010. 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. Se egen årsberetning fra 
huskomitéen, vedlagt.  

Arrangementskomité 

Det er ikke avholdt noen medlemsarrangementer i 2010, og vi har ikke hatt noen arrangementskomité.  

Økonomi 

Driften av ØDV går rundt, selv om vi tar investeringer i vedlikehold. 2010 ga et overskudd for Øvre Disen Vel 
på kr. 16 584,-. Dette er svært gledelig. Se vedlagte regnskap med kommentarer. 

 

Årvoll 24/3 - 2011 

Styret 

 

Vedlegg:  

Regnskap m/kommentarer. 

Årsberetning fra Huskomiteen 

Årsberetning fra Dameforeningen 

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


 
 

 

 

 

Årsmelding 2010 fra Huskomiteen Øvre Disen Vel. 
 

 

 

Huskomiteen har bestått av: 

 

Svein Hande, leder 

Finn Kjær 

Frøydis Kjelstad 

Morten Ekre Wang 

Roar Nilsen 

 

Komiteen gjennomførte følgene saker i 2010: 

 

Det ble gjort innkjøp av nye lange gardiner, disse måtte tilpasses når ovnene skulle tas i bruk. 

Maling av hele salen ble gjort i på høsten med deltakelse av styret og huskomiteen. 

Nytt stereoanlegg er innkjøpt og tatt i bruk. 

Endelig fikk vi investert i nytt gulv av typen Alloc laminat, både slitesterkt og vannfast.  

Det ble en stor jobb men vi klarte å ferdigstille dette i første del av desember med hjelp fra styret og huskomiteen + 

noen eksterne.   

Det legges også nytt gulv i vindfanget når kulda har gitt seg. 

Andre saker: 

Varmegulvet i underetasjen gir for lite varme. En løsning på dette vil bli iverksatt i løpet av våren.  

Gressklipping har også blitt utført av huskomiteen hele sommeren. Dette bør vi få en mer permanent løsning på i 2011. 

 

 

Huskomiteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Økonomi 2010 Øvre Disen Vel. 
 

 

Driften av Øvre Disen Vel viste i 2010 et overskudd på kr. 16.584,- 

 

Som i forgående år ble det et positivt løft for utleie av velhuset også i 2010, det ser ut til at nettsidene har bidratt til 

bedre eksponering mot leiemakede. 

 

Styrets medlemmer og dugnadskomiteen har også i 2010 vært flittig i dugnadsarbeid. 

Dette har gjort det mulig å oppgradere velhuset til mer tidsmessig standard. 

 

Utsiktene til en videre drift av velhuset basert på utleie ser nå lysere ut enn på lenge, samtidig har vi opparbeidet en god 

kontantbeholdning.  

 

Utgiftene til strøm og kommunale avgifter har økt vesentlig, det får komme en justering i leieprisene etter hvert for å 

utligne dette. 

Men det er viktig at vi forsatt har konkurransedyktige priser. 

 

 

Roar Nilsen 

Kasserer. 

 

 


