
 
 

 

ÅRSBERETNING FOR 2015 

 

STYRETS SAMMENSETNING I 2015: 

 

Leder:  Tore Fladland 

Nestleder/sekretær:  Jan Morten Kjelstad 

Fungerende kasserer*)  Roar Nilsen 

Styremedlem: Ragnar Høvik 

Styremedlem: Hege Almerud 

Styremedlem Åslaug Lyngstad (fratrådt i perioden.) 

Styremedlem Inger Elisabeth Sagedal 

Leder for huskomitéen:  Svein Hande 

Leder for arrangementskomitéen:  Hege Almerud 

Leder for dameforeningen:  Grete Sletten Jensen 

Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter. 

 

Medlemmer 

Vårt medlemstall er omtrent som i fjor. Vi ønsker oss flere medlemmer, særlig blant nyinnflyttede og yngre 
mennesker.  

AKTUELLE SAKER I 2015 

En rekke av de aktuelle sakene har liten eller ingen fremdrift. Der status er som for et år siden, har vi valgt å 
gjenta samme formulering som i forrige årsrapport. 
 

Trafikksituasjonen  

NAF Oslo og omegn har gjennomført en befaring og vurdering av trafikken, spesielt i Østreheimsveien.  Øst-
reheimsveien er skolevei for svært mange av barna som går på Årvoll skole. Veien er smal, det er parkering 
på begge sider, noe som gjør det svært uoversiktlig, særlig vinterstid. 

NAF har laget en rapport med påpekning av faremomenter og anbefalinger om hva som kan gjøres.  

Et av forslagene er å innføre enveiskjøring i Østreheimsveien, slik at det er tillatt å kjøre ned Østreheims-
veien fra Kildeveien til Årvollveien, og opp Østreheimsveien fra Kildeveien til Østreheim. På den måten blir vi 
kvitt gjennomkjøringen, som er det store problemet. 

Vi har gjort noen forsøk på å videreføre saken, med invitasjon til FAU ved Årvoll skole og skolens ledelse om 
å delta i arbeidet, men har ikke møtt noen interesse. Videre har vi sendt brev til Bymiljøetaten om samme 
sak, og fikk etter ca. 8 måneder negativt svar. Vi har imidlertid ikke gitt opp, og vil forfølge saken videre.  

Vi har også påpekt problemer med Årvollveien utenfor Årvollskogen boligsameier. Der er det altfor trangt – to 
biler kan ikke møtes uten at den ene kjører på fortauet. Fremkommeligheten for store utrykningskjøretøyer er 
ikke tilfredsstillende.  

 

 



 
 

Byggeprosjekter i området  

 «Ridesentertomten» 

Det har ikke skjedd noe på tomten, og vi kjenner ikke til noen nye planer eller utspill som har kommet 
i løpet av perioden. Vi har imidlertid kontakt med tomteeier, Vedal Utvikling, som har lovet dialog før 
det planlegges noe mer med tomten.  
 

 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. 

 
 Årvollveien 72.  

Oppføring av 5 blokker, med fra 6 til 3 etasjer, med til sammen i underkant av 100 boenheter, samt 
parkeringsanlegg (underjordisk) for 113 biler er snart fullført.  Årvollveien 72 ligger over en kilometer fra 
nærmeste kollektivtransport, og enda lenger unna skoler. Barnehagene i nærheten er også for langt 
unna til at det er praktisk å gå. Dette vil føre til betydelig økt biltrafikk i de allerede overbelastede små-
veiene i området.  


 Flerbrukshall – Årvoll skole.  
Det er gjort en rekke endringer siden prosjektet ble godkjent av PBE. Prosjektet er drives av utdan-
ningsetaten i Oslo, og kommunikasjonen går mellom etaten og Årvoll Skole. Avtroppene byråd lovet 
sist sommer at prosjektet skulle realiseres, og hallen står eksplisitt nevnt i det byrådserklæringen fra 
det nye byrådet. Se http://h63valg2015.blogspot.no/2016/02/hva-skjer-med-flerbrukshallen-pa-
arvoll.html .  

 

 Årvollveien 23. Utvidelse over parkeringen til Icon.  
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.  

 

 Årvollveien15 

De gamle butikklokalene er nå overtatt av USBL og vil bli bebygget med en boligblokk.  

 

Engasjement i bydelen 

Jan-Morten Kjelstad er styreleder i Bjerke Storvel og er i valgkomiteen i Groruddalen Miljøforum. 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.  

Miljødirektoratet har satt strengere krav til utslippene fra anlegget etter klage. Vi synes fortsatt det er ulogisk 
med tillatelse til økt utslipp av NOx og svevestøv, den senere tids diskusjon om luftkvaliteten i Oslo, og for-
slag om kjøreforbud og forbud mot vedfyring tatt i betraktning. 

http://h63valg2015.blogspot.no/2016/02/hva-skjer-med-flerbrukshallen-pa-arvoll.html
http://h63valg2015.blogspot.no/2016/02/hva-skjer-med-flerbrukshallen-pa-arvoll.html


 
 

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.  

ØDV er medlem i Bjerke Storvel og i Kontaktutvalget for velforbund i Oslo (KUV).  
 

 
Drift av velhuset/Huskomitéen 
 
Huskomitéen har bestått av:  
Svein Hande, leder  
Frøydis Kjelstad  
Roar Nilsen  

 Utleie i 2015 har vært tilfredsstillende. Vi har hatt noen tilfeller av bråk og høylytt musikk utover natten. 
vi har derfor skjerpet reglene til hvem som får lov å leie, og til hva slags tilstelninger. Vi beklager de 
ulempene naboene har hatt, og håper våre tiltak vill hindre gjentakelser.  

 

Investeringer og forbedringer i 2015: 

 Vi har felt 5 trær på tomten. De tok svært mye lys fra plassen, og de var til sjenanse for naboene. 
Stammene er delt opp og omgjort til peisved. Dette var en stor jobb, og har tatt det meste av vår friville 
kapasitet i 2015. 

 Det er utført reparasjoner på det elektriske anlegget i underetasjen. 

 Det er stort behov for å male huset utvendig. Dette var planlagt i 2015, men må nå gjøres i 2016.  

Økonomi  
 
 Driften av ØDV går i pluss når vi ikke har store vedlikeholdskostnader eller investeringer. 2015 ga et 

bra overskudd for Øvre Disen Velforening. Se vedlagte regnskap med kommentarer.  
 

 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.  

 
 

 
 
 
Øvre Disen 15/3 - 2016 
 

Styret i Øvre Disen Velforening 

Vedlegg:  

Årsberetning fra Dameforeningen 


