
 
 

 

ÅRSBERETNING FOR 2012 

 

STYRETS SAMMENSETNING I 2012: 

 

Leder:   Tore Fladland 

Nestleder:   Jan Morten Kjelstad 

Fungerende kasserer*)   Roar Nilsen 

Sekretær/utleiesjef:  Wenche Bakken 
Styremedlem:  Morten Ekre 

Styremedlem:  Ragnar Høvik 

Styremedlem (valgt inn 1/12-12)   Hege Almerud 

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 mennes-
ker.  

AKTUELLE SAKER I 2012 

Trafikksituasjonen  

Vi fortsetter å arbeide med trafikksituasjonen. Av Bydelsutvalgets sett med forslag til bedring i Årvollveien, er 
nedjustering av fartsgrensen til 40 km/t og fartshump ved krysset med Østreheimsveien det eneste som er 
gjennomført. Trafikksituasjonen ved Årvollsenteret er for tiden helt forferdelig grunnet byggearbeidene, men 
vi forutsetter at de tiltak som ble lansert  iverksettes så snart byggearbeidene tillater det.  

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 dette fortsatt aktuelt, men vi har ikke klart å få innsyn i noen tids-
planer. Vi vil holde dialogen med Ruter, så vi vet hva som skal skje når. 

Byggeprosjekter i området  

 Ridesenteret 

Vi hadde et intermesso med romanifolk på tomten i sommer. Vi bidro sammen med BU og Hege Alme-
rud (Nabolagsforeningen på Årvoll) til en løsning, der folkene flyttet ut igjen etter noen dager.  

Da ridesenterplanene ble offisielt droppet, tok vi kontakt med BU og kommunen, og støttet kravet om at 
tomten ble kjøpt av kommunen, og brukt til allmennyttige formål. Dette skjedde som kjent ikke.  

Tomten er solgt til Vedal Utvikling AS. Vi har tatt kontakt med dem, og bedt om at vi blir holdt orientert 



 
 

om hva de har til hensikt å gjøre med tomten. Dette har Vedal bekreftet i brevs form: 

«….. Vi ønsker en positiv dialog med naboer og interessegrupper i området, og vil holde aktuelle/ in-
volverte aktører informert i den videre prosessen.  
Vi takker for gode innspill, og ser frem til en konstruktiv dialog med Bjerke Storvel/ Øvre Disen vel 
fremover.  
Med vennlig hilsen,  
Anders Vedal» 
 
Vi vil holde våre medlemmer orientert om eventuelle utspill fra Vedal Utvikling fremover.  

 
 Årvollveien 72.  

Det er ikke registrert noe nytt i denne saken. Reguleringsarbeidet ble igangsatt i november 2011, og 
prosjektet inneholder boliger, BRA 8 000 m

2
 i 78 boenheter, og med 113 p-plasser. 

 

 Årvollsenteret  
Byggearbeidet er i gang, med betydelige ulemper både for biltrafikk og gående i Årvollveien, og beboe-
re i Årrundveien. Vi vil følge nøye med på at de forutsetninger som lå til grunn for byggetillatelsen når 
det gjelder fortau, fotgjengerfelt, skilting etc. blir innfridd.  

 

 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. Denne tomten er også kjøpt av Vedal Utvikling. 



 Flerbrukshall – Årvoll skole.  
Det er omsider bevilget penger til detaljprosjektering av denne hallen. 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 ble nedlagt, dvs. omgjort til dagsenter, i 2011. Nå ser det ut til at dagsenteret blir ned-
lagt.  

 

Engasjement i bydelen 

Tore Fladland og Jan-Morten Kjelstad sitter fortsatt i styret i Bjerke Storvel. Jan-Morten er i valgkomiteen i 
det nye forbundet, VFO (Vellenes Fellesorganisasjon) som representant for Bjerke Storvel. Dette er erstat-
ningen for Norges Velforbund som meldte oppbud i 2010. Vi har foreløpig ikke meldt oss inn i VFO. Jan-
Morten sitter også som styremedlem 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. 
 
Utvidet utslippstillatelse, Haraldrud Varmesentral. 

Hafslund Varme har søkt om tillatelse til å utvide anlegget på Haraldrud med en biopelletskjele, med tilhø-
rende endring av utslippsgrensene. Det er særlig støv og NOx-utslipp som vil øke, ut over de nasjonale 



 
 

grenseverdiene. Vi har, sammen med Bjerke Storvel og Groruddalen Miljøforum, klaget til Fylkesmannen på 
denne tillatelsen. Fylkesmannen har avvist våre klager.  

Vi har derfor, i samarbeid med de samme aktørene, innklaget avgjørelsen til Klima- og forurensningsdirekto-
ratet (Kilf) i september 2012. Vi har ikke fått noen reaksjon på klagen.  

Vi finner det svært urimelig at man i et boligområde, der man også er i gang med ytterligere massiv bolig-
bygging, skal tillate slike utslipp. Samtidig vurderer man å forby kjøring med dieselbiler på forurensede da-
ger, for å redusere utslipp av nøyaktig samme kategori. 

90-årsmarkering 

Øvre Disen Velforening ble stiftet i mars 1922. Det betyr at foreningen fylte 90 år i 2012. Dette ble markert 
med en tilstelning i velhuset, der styret, komiteene, representanter for Dameforeningen samt enkeltpersoner 
som har betydd mye for velforeningen gjennom årene, var invitert.  

I denne forbindelse fikk foreningen overrakt et praktfullt bilde av vårt mangeårige medlem Gino Scarpa. Vi 
setter stor pris på denne gaven fra kunstneren! 

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 opp-
fordrer medlemmene til å besøke hjemmesiden.  

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

 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  
Frøydis Kjelstad  
Morten Ekre Wang  
Roar Nilsen  

 Utleie i 2012 har vært tilfredsstillende. De store utbyggingene i området vårt har hatt den positive effekt 
at det er rift om å leie velhuset til private arrangementer.  

 Wenche Bakken har gjort en førsteklasses jobb med å styre utleien, og sammen med Roar har de me-
get god kontroll på økonomien i utleievirksomheten. Wenche Bakken har bedt om å få avløsning som 
«utleiesjef». Styret finner dette rimelig, etter mange års innsats fra Wenches side, og arbeider med å 
finne en som kan overta.  

 
Det er ikke gjort vesentlige investeringer i 2012. Det er lagt nytt gulv i «redskapsrommet» nede. Gjerdet mot 
gressletten ute er fjernet.  

Vi besluttet i fjor å pusse opp det lille uthuset, og ta det i bruk som redskapsskjul. Det viste seg imidlertid å 
være så medtatt at vi valgte å rive det, og vi vil i stedet sette opp et lite skjul nærmere hovedhuset. 

 

Arrangementskomité  
 
Det er ikke avholdt noen medlemsarrangementer i 2012, og vi har ikke hatt noen arrangementskomité. Vi vil 
imidlertid forsøke å få i gang en komité samt arrangementer i 2013. 
 



 
 

Økonomi  
 
 Driften av ØDV går i pluss når vi ikke har store vedlikeholdskostnader eller investeringer. 2012 ga et 

overskudd for Øvre Disen Vel på kr. 26 211,-. Se vedlagte regnskap med kommentarer.  
 

 
 
Øvre Disen 19/3 - 2013  
 

 

Styret 

Vedlegg:  

Regnskap m/kommentarer. 

Årsberetning fra Dameforeningen 


