
Øvre Grefsen Vel   Juni 2015  

Stiftet 27.august 1929 

 

   

Vellet bryr seg om nærmiljøet. Kommunen ønsker å ha 

velforeningene i byen som samarbeidspartnere. 

 

Foreningen er upolitisk. Dens formål er å arbeide til beste for 

Vellets medlemmer og distriktet, og å fremme felles 

velferdsinteresser.  

 
 

- Øvre Grefsen Vel er til for strøkets beste. 

- Vellet arbeider for at områdets egenart skal bevares. 

- Vellet engasjerer seg i turveier, stikkveier og trafikale forhold og 

ønsker å fungere som bindeledd mellom medlemmene og de 

forskjellige kommunale etater. 

- Vellet ønsker å engasjere seg i det sosiale nærmiljøet. 

 

En større medlemsmasse kan øke vellets betydning og 

gjennomslagskraft overfor kommunale myndigheter og andre 

offentlige instanser. 

 

 
BLI MEDLEM DU OGSÅ – HVIS DU IKKE ER DET ALLEREDE! 

 

 

                                                               
 
 

Hold fartsgrensene – La søn- og helligdager være ”stille” dager – 

Husk hundepose… 
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 

 

Årsberetningen er presentert i innkallingen til årsmøtet onsdag  

25. mars 2015 på Kjelsås Folkets Hus ved;  

styrets leder Nina Christiansen og nestleder Kjell Wilhelmsen  
 

 
Skrivet inneholder: 

 

• Protokoll fra årsmøtet 25. mars 2015 

 

• Referat fra påfølgende medlemsmøte 

 

• Regnskap for 2014 

 

• Budsjett for 2015 

 

• Årsplan for 2015/ 16 

 

• Praktiske ting til utlån for Vellets medlemmer 

 

• Påmelding til årets busstur.  

 

OBS: Bussturen er annonsert i eget påmeldingsskjema som ble 

distribuert til medlemmene siste uke i april. 

 
 

 

 

 

                                                                    
               

      Prøv å parkere på egen eiendom          Ta godt imot nye naboer 
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Protokoll fra årsmøte i Øvre Grefsen Vel 
Onsdag 25. mars 2015 

 

I tillegg til styret var det 20 medlemmer til stede.  

 

1. Åpning ved styreleder Nina Christiansen, som ønsket velkommen. 

 

2. Kjell Wilhelmsen ble valgt til møteleder, Sidsel T. Bæver ble valgt til 

referent. Roar Tryggan og Hege Haaland ble valgt til å underskrive 

protokollen. 

 

3. På spørsmål om møteinnkallingen var godkjent, kom det ingen 

innsigelser. 

 

4. Styrets årsberetning for 2014 ble sendt ut sammen med møteinnkallingen. 

   Den ble lest opp av Kjell Wilhelmsen.  

   

   For snørydding av trappa i Gulldalen er det nå bevilget penger. 

   For dugnad i Velbakken kom det inn forslag om å moblisere de som bor i 

   området rundt bakken. 

   

Lekeplassen på Sverre Enevolds plass forfaller i en grad som nå gjør det 

utrygt for barna å leke der. Kjell Wilhelmsen deltar i møte 8. april med 

bydel Nordre Aker angående kommunens avsatte midler til oppgradering 

av lekeplassen. Søknadsprosessen går via ØGV. 

 

Det er fortsatt ingen avklaring for oppsetting av minne- plakett om Sverre 

Enevold. ØGV blir gjerne med på å finansiere denne. Det bør da fremgå at 

ØGV har støttet tiltaket.   

   

Kjell Wilhelmsen har vært i møte med Kontaktutvalget for Velforeninger i       

Oslo (KUV) med tema: Forholdet mellom bydel og vel.  

Her ble blant annet tatt opp vellenes engasjement i byggesaker; for 

grøntarealer; i bevaring av kulturminner. Årlige Rusken-aksjoner. Avtaler 

om vedlikehold av kommunale grøntarealer? Kulturtiltak, drift av Vel-

hus, integreringstiltak, bydelsvise frivillighetsmidler mm…  

 

Tidligere leder Torbjørn Togstad er ”vår mann” vedr. utvikling av 

Myrerjordet. Det er søkt om frivillighetsmidler kr. 300.000,- i juni 2014 

for videre utvikling, til bl. a. en sandvolleyball-bane. Dette skjer i 

samarbeid med Kjelsås Idrettslag. 

 



 

Statusrapport om Myrerjordet fra Torbjørn Togstad: 
 

”Etter initiativ fra Øvre Grefsen Vel ble det planlagt en utvikling av Myrerjordet 

i 2009 slik at det blir et tilbud til flere enn de som spiller fotball. Kjelsås 

idrettslag var positiv til denne utviklingen og har gitt ØGV god støtte i denne 

saken. Målet til ØGV var en flerbruk av Myrerjordet som blir en møteplass på 

tvers av generasjonene.  Kunstgresset er nå ferdig lagt og banen er tatt i bruk. 

Alle parter synes godt fornøyd med kunstgresset som er lagt og dette er nå mye 

brukt av fotballspillere i alle aldre.  Løypa rundt Myrerjordet er også ferdig og 

har også blitt et populært tilbud til mange. 

 

De neste anleggene som er planlagt på Myrerjordet er en sandball bane, trim 

apparat ved rundløypa, aktivitets/lekepark, boccia og skøytebane. I tillegg er det 

også planlagt noen sittegrupper med benker.  Målet her er at det også blir tilbud 

på Myrerjordet til de som ikke spiller fotball 

ØGV og Kjelsås idrettslag har hatt møte med Bymiljøetaten og Nordre Aker 

bydel for å diskutere finansiering av de neste anleggene. ØGV har søkt om 

frivillighetsmidler til utvikling av sandballbane og aktivitets/lekepark. Så langt 

er ikke midler tilgjengelig for dette og Torbjørn Togstad arbeider videre med 

denne saken på vegne av ØGV" 

 

 

5. Kasserer  Halvor Floden kunne ikke være til stede på årsmøtet, og 

regnskapet ble derfor presentert av Kjell Wilhelmsen og T. Togstad. 

   Vellets revisorer er Morten Edvartsen og Petter Munkerud, og    

   revisorberetning med godkjenning av regnskapet var levert styret. 

 

6. Kjell Wilhelmsen presenterte budsjett med planer og bevilgninger  

for 2015.  

 

I planen for 2015 var det ikke lagt inn busstur for medlemmene, dette 

fordi turen i 2014 ble avlyst pga. dårlig oppslutning.  

Mye arbeid var lagt ned i å arrangere bussturen som skulle gå til Eidsvoll. 

Det kom innvendinger mot styrets rett til å ta en beslutning om å legge 

ned et arrangement som er blitt en tradisjon og et tilbud til medlemmene. 

Det var også kritikk vedrørende  tidspunktet, lørdag 22. november 2014,  

for bussturen. (Eneste ledige mulighet var 22/11- det var stor pågang pga 

200-års jubileet) 

   

Vi konkluderte med at vi allikevel vil forsøke å arrangere en busstur i 

2015, men da med en nyopprettet busskomité bestående av Roar Tryggan, 

Hege Haaland og fra styret, Kjell Wilhelmsen.   



 



Styrets sammensetning etter årsmøte : 
 

Leder:  Nina Christiansen   Lachmanns vei 13 

 

Nestleder:   Kjell Wilhelmsen   Nordlysveien 9 

 

Sekretær:  Sidsel T. Bæver   Nordhagaveien 15) 

 

Kasserer:  Halvor Floden   Lyngåsveien 10 

 

Styremedlemmer: Dag Syversen    Hareveien 23 

Jarl Sverre Schei    Nordlysveien 37 

Rebecca Lind   Lyngåsveien 17 

     

 

 

Revisorer:  Petter Munkerud    Nordhagaveien 29 

   Morten Edvartsen   Nordhagaveien 4A 

 

Trappekomité: Elisabeth Holme   Lachmanns vei 14C 

 

 

Valgkomité:  Torbjørn Togstad   Nordhagaveien 3B 

   Roar Tryggan   Hareveien 19 

 

 

 

Styret konstituerer seg i første styremøte.  
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 
 



Øvre Grefsen Vel 
ÅRSPLAN  2015 - 2016 

 
 

Dugnaden i Trappa og Veller´n blir ikke annonsert.  

Trappa ivaretas av styret og Veller´n ivaretas av kommunen.  

 

Det er foreløpig ingen informasjon fra kommunen om de vil overta  

ansvaret for trappa.   

 

Lørdag 13. juni – Busstur til Gamle Eidsfoss Jernverk   

OBS! Bussturen er som tidligere beskrevet, annonsert og distribuert til 

medlemmene siste uke i april… 

        

Søndag 29. november - 2015 - Julegrantenning ved Eldresenteret kl. 1500 

Gang rundt juletreet og underholdning. 

Gløgg og pepperkaker serveres. 

 

Fredag 8. januar 2016 - Juletrefest i ”eget hus” Kjelsås Folkets Hus kl. 18:00 

Tradisjonell juletrefest med poser til barna og SAS nisseorkester. 

 

Onsdag 9. mars 2016 - Årsmøte Kjelsås Folkets Hus kl. 19:00 

Møt opp !! Bli oppdatert. Bær tradisjonen videre. 

Vellsaker er viktige for lokalmiljøet. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen  

onsdag 24. februar 2016 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ØGV er medeier i Kjelsås Folkets Hus Myrerveien 40 
 

Som deleier av huset, kan alle medlemmer av vellet dra nytte av dette. 

Avtalen gjelder for egne arrangementer. 

 

Vi får 50 % reduksjon på prisen av leien på hverdager. 

I helger gis det 10 % reduksjon på prisen. 

 

Bestilling av lokalet gjøres etter kl. 17:30 på telefon  977 86 362  

 

 

Praktiske ting for utlån til vellets medlemmer 

 
Hos Bodil Tallaksen  Lachmannsvei  13B  telefon 971 74 987 

• 1 sett bæreseler til bruk ved flytting av tunge ting 

• 1 plenvalse 

 

Hos Roar Tryggan  Hareveien 19  telefon 22 22 34 79 / 474 01 246 

• 1 sett bæreseler 

• 1 vedkløyver 5 tonns. Vekt 50 kg.  

• 4 partytelt u/ vegger   3 x 3 m. ( lett å sette opp) 

• 1 betongblander 

 

Hos Britt Munkerud  Revefaret 6  telefon 22 22 58 72 / 909 89 558 

• 1 stor 9 meter skjøtestige 

 

Vellet har også en motorisert gresstrimmer / ryddesag. 

Den skal brukes til dugnadsarbeide, og er ikke beregnet til utlån. 

 

                                                               
 
Bevar et godt naboforhold ved å holde trær og busker på et slikt nivå at lys og sol får slippe 
til. Husk at din nordgrense er din nabos sydgrense.  
Ta opp eventuelle uoverensstemmelser med naboen før det blir et problem. Det er ikke 
alltid vi er klar over at vi forårsaker vanskeligheter for naboen 

 



ØGV- Styrets medlemmer 2015 - 2016 
 

 

 

 

Leder:     Nina Christiansen 

Lachmanns vei 13 

Tlf. 22 15 97 03   

Mail: jachrist2709@yahoo.no 

 

Nestleder    Kjell Wilhelmsen    

Nordlysveien 9 

     Tlf. 905 28 610   

Mail: kjellwil@vikenfiber.no 

 

Kasserer:    Halvor Floden 

     Lyngåsveien 10  

     Tlf. 920 44 955   

Mail: halvor.floden@gmail.com 

 

Sekretær:    Sidsel T. Bæver 

     Nordhagaveien 15  

     Tlf. 928 41 863  

Mail: sbaev@online.no 

 

Styremedlem:    Dag Syversen 

(Ansvarlig for hjemmesiden)  Hareveien 23  

     Tlf. 414 74 059   

Mail: dagsy@online.no 

 

Styremedlem:    Jarl Sverre Schei 

(Distribusjon)    Nordlysveien 37 

     Tlf. 905 01 807   

Mail: jarlschei@mac.com 

 

Styremedlem:    Rebecca Lind  

Lyngåsveien 17  

Tlf. 928 53 443  

Mail: rebecca.lind@vikenfiber.no 
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