
 
 

 
ÅRSBERETNING FOR 2011 

 
STYRETS SAMMENSETNING I 2011: 
 

Leder:   Tore Fladland 
Nestleder:   Jan Morten Kjelstad 
Fungerende kasserer*)   Roar Nilsen 
Sekretær/utleiesjef:  Wenche Bakken 
Styremedlem:  Morten Ekre 
Styremedlem:  Ragnar Høvik 
Leder for huskomiteén:   Svein Hande 
Leder for valgkomiten:  Steinar Berg 
Leder for arrangementskomitéen:   Ingen arrangementkomité 
Leder for dameforeningen:   Grete Sletten Jensen 

Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter. 

 

Medlemmer 
Vårt medlemstall er som i fjor. Vi ønsker oss flere medlemmer, særlig blant nyinnflyttede og yngre mennsker. 
En brosjyre om vellets historie og aktiviteter er oppgradert, og delt ut til ca 250 husstander 

 

AKTUELLE SAKER I 2011/12 
 

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.  

Av disse tiltakne er det første gjennomført, sammn med etableringen av en fartshump ved krysset med 
Østreheimsvein. De øvrige er ikke gjennomført.  

Arbeiet med ridesentertomta og utbyggingen av Årvollveien 70 har, som forutsett, skapt ytterligere trafikk-
problemer 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 by-
del 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. 

Så vidt vi har klart å bringe på det rene, er det ingenutvikling i denne saken. 

Byggeprosjekter i området  
De viktigste sakene for tiden: 

 
• Ridesenteret 

Vi har brakt på det rene at initiativtakeren til ridesenterprosjetktet, Vanessa Quintavalle, er ute av pro-
sjektet. Hun er erstattet av Albert K. Hæhre, som nå er styreleder og daglig leder av Årvoll ridesenter 
AS, og en annen Hæhre er kommet inn som styremedlem.  Hva dette betyr for fremdriften og innholdet 
i prosjektet vet vi ikke.  

 
• Årvollveien 72.  

Det er igangsatt detaljregulering 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. Tegningene viser at 
man har til hensikt å bygge langt innover i vestlig retning, ca tre ganger så langt inn som Hustvetdts la-
ger strekker seg. I tillegg vil forslaget gi utbygging nærmere enn 4 meter fra markagrensen, noe som 
ikke er tillatt. Vi har igjen sendt inn høringsnotat til Plan og Bygningsetaten, utbygger og Bjerke bydel. 
Essensen i vårt notat er stadig at man nå må stoppe all videre utbygging inntil infrastrukturen på Årvoll 
er i stand til å betjene fler.  

 
• Årvollsenteret  

USBLs prosjekt på Årvollsenteret er satt i gang, dvs. riving av det gamle senteret er delvis gjort. USBL 
har som kjent ikke fått kjøpe bygningen der ICA holder til, slik at prosjektet blir amputert i forhold til de 
opprinnelige planer. Arbeidedt ser ut til å ha stoppet opp, men gravingen tar til i månedskiftet feb-
ruar/mars.  

 
• 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.  

 
• Flerbrukshall – Årvoll skole.  

Oslo bystyre vedtok 14/12-2011 detaljreguleringen for Bård Skolemesters vei 1, med sikte på å om-
regulere til bl. a. flerbrukshall. Detaljer finner du på www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn, gårdsnr. 
87, bruksnr 42. Dette er gledelig, vi har ventet lenge på denne hallen.  

 
• Årvollveien 23. Utvidelse over parkeringen til Elixia.  

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.  

 
• Eldresenteret er nedlagt, dvs. det er omgjort til dagsenter.  

 
Engasjement i bydelen 
 
Tore Fladland og Jan-Morten Kjelstad sitter fortsatt i styret i Bjerke Storvel. Jan-Morten er i valgkomiteen i 
det nye forbunet, VFO (Vellenes Fellesorganisasjon) som representant for Bjerke Storvel Dette er erstatnin-
gen for Norges Velforbund som meldte oppbud i 2010. Vi har foreløpig ikke meldt oss inn i VFO. Jan-Morten 
sitter også som vararepresentant 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. 
Vi minner om vår hjemmeside, www.ovredisen.no. Vi har e-postadresse post@ovredisen.no, og ut-
leie@ovredisen.no. På siden vil vi forsøke å holde de forskjellige interessante sakene oppdatert. Vi 
oppfordrer medlemmene til å besøk hjemmesiden. Velforeningens vedtekter, som ble vedtatt på årsmøtet i 
mars 2010, er lagt ut på hjemmesiden.  
 
• Vi er medlemmer i Bjerke Storvel og i Kontaktutvalget for velforbund i Oslo (KUV).  

 
• Vi deltok som vanlig i ”Superrusken” 2011. Dette ga positiv omtale av vellet, samt litt penger i kassen.  

 
• 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.  

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

• Utleie i 2011 har vært bra. De store utbyggingene i området vårt har hatt den positive effekt at det er rift 
om å leie velhuset til private arrangementer.  

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

 
Det er ikke gjort vesentlige investeringer i 2011. Det er lagt nytt gulv i inngangspartiet, men materialene til 
dette ble kjøpt samtidig med gulvbelegget i hovedsalen. Vi har besluttet å rive gjerdet mot gressletten, og 
arbeidet har begynt. Det vil bli ferdigstilt i sommer.  
Vi vil også pusse opp det lille uthuset, og ta det i bruk som redskapsskjul.  
 
Arrangementskomité  
 
Det er ikke avholdt noen medlemsarrangementer i 2011, og vi har ikke hatt noen arrangementskomité.  
 
Økonomi  
 
• Driften av ØDV går i pluss når vi ikke har store vedlikeholds- eller investeringskostnader. 2011 ga et 

overskudd for Øvre Disen Vel på ca. kr. 48 000,-. Dette er svært gledelig. Se vedlagte regnskap med 
kommentarer.  

 
Øvre Disen 20/3 - 2012  
Styret 

Vedlegg:  

Regnskap m/kommentarer. 

Årsberetning fra Dameforeningen 


