ÅRSBERETNING

2015

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTET
Vi ønsker velkommen til Ris Vels Årsmøte
MANDAG 9. MAI 2016 KL 18.00
På Vinderen Seniorsenter,
Slemdalsvn 72 ,Vinderen
Kaffe og byens beste kringle blir servert
RIS VELS PRIS
Før møtet formelt starter
deler vi ut Ris Vels Pris
DAGSORDEN
1. Årsberetning og kommentarer til saker vellet har 		
arbeidet med i år 2015.
2. Regnskap
3. Valg. Kandidater til verv kan fremmes til Styrets 		
formann eller daglig leder i god tid før Årsmøtet
4. Fastsettelse av kontingent
5. Eventuelt. Saker som ønskes behandlet, meldes		
til Styrets formann eller daglig leder senest 1 uke
før Årsmøtet.
Etter de faste postene ca kl 19.00, åpent møte om:
Trafikk og samferdsel i vår bydel
Innledning ved rådgivingsfirmaet Sweco:
Utfordringer og mulige tiltak.
Deretter mulighet for spørsmål og diskusjon.
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ÅRSBERETNING 2015
Ris Vels styre i 2015 har bestått av Arne Nordviste (formann),
Cath Heiberg, Kari Leegaard, Ane-Lene Reiss, Jack C. Evrin, Johan Mohn og
Jan-Diederik Advocaat. Daglig leder har vært Carolyn Dahr. Revisor har vært Hans
Erik Lie.
Det har vært 5 styremøter. Årsmøtet ble avholdt 11. mai 2015 på Vinderen Seniorsenter med ca 60 medlemmer til stede. Formannen gjennomgikk årsberetningen
med kommentarer. Etter de faste postene holdt Byrådsleder for miljø og samferdsel
Guri Melby innlegg om trafikk/samferdsel og svarte på spørsmål om lokale forhold.

RIS VEL PÅ NETT
Vellet etablerte i 2013 en Facebook side,
https://www.facebook.com/pages/RisVel, i håp om å nå flere yngre medlemmer i området vårt. Siden skal både være
en informasjons- og rekrutteringskanal,
i tillegg er den mer interaktiv enn hjemmesiden vår www.risvel.no. Medlemskontingent kan betales raskt og enkelt
via hjemmesiden.
Se www.risvel.no
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MARKEDSFØRING
Ris Vel har ca 1450 medlemmer, men
vi trenger flere for å kunne finansiere
viktige utredninger, oppgraderinger og
vedlikeholdsarbeider som er beskrevet
andre steder i denne årsrapporten. For
selv om mye av Ris Vels innsats er basert på frivillig arbeid, har vi også større
oppgaver som koster for å kunne gjennomføres.
For primært å nå frem til yngre familier,
oppgraderer vi vår hjemmeside jevnlig
med aktuelle saker og tilhørende linker
på www.risvel.no og på vår Facebook
side. For å nå også potensielt andre medlemmer, har vi arrangert aksjonsdager

med stand på Vinderentorget. En ble
avholdt i desember 2014 og en 18. april
2015. Her hadde man muligheter til å
komme i dialog med oss, få med «flyere»
med bilder fra situasjoner vi har ryddet
opp i og årsrapporten fra 2014 som mer
i detalj beskriver hva vi har gjort.
Innkallelse til årsmøtet i mai 2015 med
tema «Trafikk og samferdsel i vår bydel»

med innledning ved daværende byråd
for miljø og samferdsel, Guri Melby, ble
lagt i alle postkasser for også å stimulere
til medlemskap.
Men den beste markedsføringen burde
være de tiltak man har fått gjennomført,
eller bidratt til gjennomføring av til glede for store og små, og som er beskrevet
i denne årsrapporten.

FORMANNEN HAR ORDET
Etter 6 år i styret, hvorav 5 år som styreleder, takker undertegnede for seg på
årsmøte i mai. Det har vært seks interessante år. Så godt som uten unntak, sitter
jeg igjen med gode opplevelser og flotte
bekjentskaper med mange mennesker
som ønsker det beste for vårt boområde.
Styret på 8 personer gjør en solid innsats
på fritiden og jeg ønsker å takke hver og
en for kloke innspill, inspirerende entusiasme, velvillig deltagelse på møter utover det rene styrearbeidet og for positiv
og konstruktiv respons på de mange
e-poster og brev.

Vår uvurderlig gode sekretær Carolyn
Dahr holder styr på det meste av administrasjon og regnskapsførsel, korrespondanse, arkiv, møtereferater, oppfølging av ca 1450 husstandsmedlemmer,
samt mye mer. Hele styret står bak en
stor takk til deg for alle årene du har
holdt orden i Ris Vel. Vi er glade for at
du fortsetter!
I år står tre nye personer til valg på årsmøtet. Sammen med meg slutter også
Line Solberg (flyttet til Trondheim høsten 2015) og Cath Heiberg. Dere to har
vært sterke talspersoner for trygghet
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og trivsel i vår bydel, Line i noen få og
Cath. i svært mange år. En spesiell takk
til Cath. for insprerende medvirkning
helt utenom det vanlige. Tusen takk for
betydelig innsats og stort engasjement!
De tre nye styrekandidatene byr på
både brede interessefelt og forhåpentligvis friske ideer til videreutvikling av
foreningen. Takk for den positive responsen på våre henvendelser.
Cath og undertegnede utgjør den nye
valgkomiteen som jeg håper årsmøtet
vil gi sin tilslutning til. Se eget avsnitt.
Styrearbeidet fungerer godt, økonomien er i meget god stand, kontakten med
medlemmene er god…….likevel skal
det nevnes at vi fra tid til annen også
gjør oss tanker om for eksempel hvor
stort gjennomslag vi egentlig har i møte
med offentlige planer og kontorer. Vår
eksistensberettigelse er selvsagt direkte
avhengig av at medlemmene føler at vi
utgjør en forskjell, at noen saker løses
fordelaktig hvert år. Det er vårt håp at
noen av de utvalgte områdene vi beskriver i denne årsberetningen har en slik
virkning på leseren.
Det kan godt være vi skal tenke nytt om
hvordan Ris Vel best kan være et nyttig
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redskap for beboerne. Innspill fra medlemmene – også rundt dette – er alltid
kjærkomment. Når friske krefter nå møter mye god erfaring i styret er det god
grunn til å være optimistisk for fremtiden.

ene på Facebook. Vi håper også de unge
vil høre enda mer av seg i tiden som
kommer!

Altså: Kaffe og fersk Samson-kringle på
Seniorsenteret mandag den 9. mai kl 18.
Vel møtt!
Arne Nordviste

Husk også at vi i møte med det offentlige
vokser for hvert medlem vi har i ryggen.
Takk til alle medlemmer som velvillig
bidrar med kontingent og enkeltbidrag
til konkrete anleggsprosjekter. Takket
være denne støtten har vi også i 2015
kunnet iverksette oppgraderinger av stier og smett i vårt område, samt kunnet
gi betydelige bidrag til andre i perioden.
Velkommen til årsmøte i Ris Vel mandag den 9. mai kl. 18 på Seniorsenteret
på Vinderen.
Etter årsmøtesakene vil det møte representant for konsulentfirmaet Sweco
som på Ris Vels initiativ utarbeidet en
detaljert analyse av trafikkforholdene i
vårt område, se også eget avsnitt i årsberetningen.
Denne rapporten finner du også på våre
hjemmesider; www.risvel.no. Følg oss
også gjerne på våre Facebook sider.
2015 var for øvrig det første året vi hadde en god diskusjon om disse spørsmål–

RIS VEL HAR FÅTT VALGKOMITÉ
Cath Heiberg og Arne Nordviste utgjør i dag valgkomiteen for innstilling til styret i Ris Vel. Det er årsmøtene som velger styremedlemmer.
Ris Vel ønsker seg et bredest mulig
utvalg av engasjerte personer til styret i foreningen. Kjønn, alder, bosted,
bakgrunn, erfaringer, med mer, teller.Har du forslag til mulige kandidater mottas det med takk.
Ta kontakt med:
Cath Heiberg
Tlf.: 971 71 778
cath.heiberg@gmail.com
Arne Nordviste
Tlf.: 915 60 525
arne@nordviste.no

RIS VEL
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SAKER RIS VEL HAR ARBEIDET MED I 2015
Først en takk for henvendelsene i året som gikk. En vesentlig del av grunnlaget for
Vellets arbeid er at medlemmene tar kontakt i saker vi kanskje kan bidra til å løse.

BÅNTJERN
Takket være økonomisk støtte og oppmuntring, har vi i fellesskap gjennomført første fase av tilbakeføring av stien
rundt vannet til sin opprinnelige standard.
På dugnad har vi også fått ryddet og
fjernet kvist og kvast i området. Det
gjenstår mer til våren og sommeren
2016. Vi har hatt et konstruktivt samarbeid med Bymiljøetaten, som har renset
skrenten ved stien ned mot vannet for
farlige stein og trær. I tillegg vil BYM
fjerne rusk og rask som er plassert i hauger langs veien. Planene er å kjøre dette
vekk samtidig med rydding i området.
Det er stor slitasje på området rundt
Båntjern med mange brukere. Vi i Ris
Vel er spesielt spente på omfang av skader etter vinteren fra naturen selv, men
også fra ungdom som hadde stor moro
av å kaste stein på isen før snøen endelig la seg i vinter. Da vi ikke har kunnet
bruke betong til arbeidet, utgjør steinene
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faktisk den nye stien. Hvis dette forblir
et problem, må vi ta det opp i samarbeid
med BYM.
I en neste fase, ønsker vi også en oppgradering med utlegging av trykkimpregnert plank i bløtpartiene mot vest.
TRAFIKKFORHOLDENE I RIS VELS
OMRÅDER
I 2015 bestilte Ris Vel en rapport fra
konsulentfirmaet Sweco. Mandatet var
å se på/evaluere et utvalg av veiene våre
med spesielt fokus på trafikksikkerhet
for barn og unge. Vi ønsket også forslag
til løsninger i det korte og lange bildet.
Utvalget av veier er nokså tilfeldige og
er representativt for mange av våre utfordringer.
Resultatet finner du på hjemmesidene
våre; www.risvel.no Representant for
Sweco kommer til årsmøtet 9. mai.
Det blir anledning til å stille spørsmål
og forhåpentligvis få gode svar!

Denne rapporten kan være et av innspillene fra vår side når for eksempel
reguleringsforslaget for Vinderen- og
Slemdalskrysset foreligger.

Hva gjelder en helhetlig løsning på trafikksituasjonen er det helt påkrevet også
med tiltak i det ulykkes utsatte krysset
Holmenveien/Borgenveien.

VINDEREN - TRAFIKKFORHOLDENE
Innen dette sakskomplekset har det
dessverre skjedd lite, og ifølge det nye
byrådet starter man i praksis med blanke ark. Det tidligere byrådet skal ikke
ha etterlatt seg noen egentlig plan eller
planer som kan bearbeides videre.

Myke trafikanter må hensyntas på en
helt annen måte enn i dag. Vinderen er
et handelssentrum, et senter for tett boligetablering, et knutepunkt for offentlig kommunikasjon, et senter for diverse
aktiviteter (eldresenter, treningssentre
m.v.) og dessuten gang-adkomst til Ris
og Vinderen skole, samt diverse barnehager. I løpet av en dag blir derfor
Holmenveien/Borgenveien krysset av
gående et utall ganger og på mange forskjellige steder.

Ris Vel har arbeidet med tanke på så
vel varige som midlertidige løsninger,
blant det siste kan nevnes fartsgrense
30. I dag er fartsgrensen gjennom Vinderen sentrum oppsiktsvekkende nok
50 km/t. Kommunens innstilling synes
å være at ingen kan finne på å kjøre fortere enn 30, så fartsgrense er lite påkrevet
og dessuten står ikke trafikksituasjonen
i området på dagsorden før i 2017.
Hva gjelder en mer permanent løsning
må man se på Vinderen sentrum som
helhet. Dessuten er det vesentlig at
Vinderenkrysset («Trikkekrysset») og
Slemdalskrysset utbedres samtidig, slik
at T-banen ikke må stenge i to omganger, kanskje begge ganger med varighet
rundt ett år eller mer.

I dag finnes mange fotgjengerfelt, men
disse gir lite reell trygghet. Fartsregulerende, og ideelt sett trafikkreduserende
tiltak, må settes inn. I mangel av andre
tiltak, kan lysregulering, eksempelvis
i krysset Holmenveien/Borgenveien,
tvinge seg frem.
En underliggende årsak til mange av
trafikkproblemene i Ris Vels område,
herunder Vinderen, har vært at Smedstadkrysset ikke tar unna trafikken
vestfra (Sørkedalsveien m.v.) i tilstrekkelig grad. Dette har kommunen vært
klar over i flere tiår, men Smestad krysRIS VEL
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set er som del av Ring 3 et statlig anliggende, der har interessen for å «gjøre noe» vært begrenset. Sammen med
bydelen og andre lokale krefter ønsker
Ris Vel å være pådriver for å få gjort noe
også med Smestadkrysset.
VINDERENTORGET – VINDEREN
LOKALSENTER
Mens vi venter på Ruters planer og mulig løsning på T-banekrysset, er Ris Vel
opptatt av de øvrige områdene på Vinderen. De er både trafikkfarlige og til
tider kaotiske både for fotgjengere og
biler. Ris Vel har derfor sendt inn en anmodning om å lage en reguleringsplan
for området fra og med krysset Holmenveien/Borgenveien opp til Store Ringvei.
Vi har fått et svar som forteller at reguleringsplanen er under utarbeidelse, men
at PBE ikke har kommet i gang enda pga
kapasitetsproblemer. Området som skal
under bearbeiding er for øvrig mindre
enn det Ris Vel mener er nødvendig for
å kunne løse noen av utfordringene. Ris
Vel har derfor bedt Bydelsutvalget om å
bidra til fortgang i saken.
SLEMDAL – OPPSTART FOR
OMRÅDE–REGULERING
Som de fleste vil huske tok Plan- og
bygningsetaten i 2002 initiativ til reguleringsplanarbeid for den sentrale del
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av Slemdal. Dette var en oppfølging av
strategien med differensiert fortetting
av småhusområdene fra 1995.
Vinderen kan tjene som et eksempel på
lignende fortetting.
Etter bl.a. det forrige byrådets vedtak av
bl.a. ny Kommuneplan for Oslo 2030 ble
det satt ny fart i planene.
Dette oppstartsnotatet er ganske detaljert og vi oppfordrer flest mulig til å lese
gjennom dette slik at man kan følge med
og være best mulig forberedt når selve
reguleringsforslaget foreligger, kanskje i
første halvdel av 2017.
Dersom hovedlinjene i dette oppstartnotatet følges vil konsekvensene for området bli meget store.
Trykk på denne linken:
https://w w w.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20
ad minist rasjon/Bydeler/Bydel%20
Vestre%20Aker/Politikk/Politiske%20
saker/2015/2015-11-19%20Områderegulering%20Slemdal%20-%20Invitasjon%20til%20innspill/Områderegulering%20Slemdal.pdf
Hvis du leser dette på papir kan du gå
inn på våre hjemmesider www.risvel.no
og finne årsrapporten for 2015. Der vil
du kunne trykke på linken.

DIAKONHJEMMET
Saken er stor og tung og vil ta lang tid å
behandle. Kort oversikt over saksgang–
en: Reguleringssak saksnr. 201307770
Bestilling av oppstartsmøte 10.06.2013,
Holdt 15.10.2013, Nabomøte 3.12.2013
Fastsatt planprogram 19.6 2014, Planforslag 2.10.2014, Offentlig ettersyn
13.2.2015, Revidert plankart 13.11.2014,
Detaljregulering 19.12.2014
Offentlig ettersyn 19.2.2015 – 14.4.2015,
Justerte tegninger 17.6.2015
Til politisk behandling 10.11.2015
Det arbeides nå med mindre endringer
før endelig politisk behandling. Forhåpentlig innsendes ila våren 2016.
Ris Vel har svart på forslaget som var
ute til høring. Som vi har skrevet tidligere er dette en radikal utbygging når
det gjelder både høyde og utnyttelse av
området, som ikke skal brukes til sykehus, men til aktiviteter knyttet opp mot
sykehusvirksomheten på Diakonhjemmet. Det tenkes bl.a. å bygge en videregående skole i dette området. I vårt svar
til Plan og Bygg hadde vi 11 punkter
som vi stilte oss kritiske til. Disse ligger
ute på vår hjemmeside; se www.risvel.
no De viktigste innsigelser går på den
radikale utnyttelsen av området både i
omfang og høyde og manglende løsning
på en god trafikkavvikling både for kjø-

rende og gående.
Ris Vel ønsker lavere utnyttelse og lavere
høyde på byggene, maks 6 etasjer, og en
etablering av Diakonhjemmet stasjon.
Videre er Ris Vel bekymret for ringvirkningene av de dårlige parkeringsforholdene. Dette vil bety at allerede belastede
villaveier vil få enda mer trafikk, som
igjen vil gå utover fremkommelighet.
Hvis en slik radikal utbygging går igjennom, er Ris Vel bekymret for konsekvensene til andre knutepunkter i vårt
nærområde som Vinderen, Slemdal og
Smestad.
HOLMENKOLLEN TENNISKLUBBAUTA–TOMTEN 33/3,
REGULERINGS–SAK SAKSNR.
201015489
Planinitiativ ble innsendt 30.11.2010,
Avslag på å få fremmet privat reguleringsforslag 7.4 2011. Byrådsavdeling for
byutvikling gir anledning til privat reg.
forslag 3.10.2011.
Komplett planforslag mottatt i Pbe
6.8.2013. 2.9.2013 ut til offentlig ettersyn
Flere revideringer av planforslag…
Oversendelse av planforslag til politisk
behandling 28.1.2015.
Pbe fraråder planforslaget på det sterkeste – mest pga at det ønskes utbygging
av kommunalt eiet regulert friområde.
Det ser ut til at det er lagt inn tilstrekRIS VEL
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kelig med offentlige parkeringsplasser i
planforslaget. Snumulighet for buss er
innlagt ifm behov ved større begivenheter i Holmenkollanlegget. Et dødt,
skrotete område vil kunne bli et flott
idrettsanlegg til stor glede for friluftsog sportsfolk i alle aldre. Svært mange
barn får ikke anledning til å spille tennis i dag pga kapasitetsproblemer i vårt
område. Det er behov for et nytt anlegg.
En venter på politisk avklaring.
RIKSHOSPITALET UTBYGGING
I fjor så det ut til at planene om å nedlegge Ullevål og å bygge et nytt stort («gigant») universitetssykehus på Gaustad
var skrinlagt, men dessverre ser det nå
ut som om det på ny er blåst liv i saken.
Et slikt gigantsykehus vil måtte få stor
betydning for Ris vels område, ikke
minst hva gjelder trafikk. Vi følger med!
FROGNERSETERVEIEN 40A –
STØYVOLL
BYGGESAKSNR. 201510982.
Den 11.11.2015 skrev vi til Pbe bl. a.: Ris
Vel sendte en henvendelse i august 2014
om at frisiktsoner ikke var overholdt.
Dette ble gjort med bakgrunn i at Ris
Vel er spesielt opptatt av å medvirke til
å sikre barns skoleveier. Slemdal skole er
en meget stor barneskole og tiltaket er
så nær skolen det er mulig å komme. Vi
12 RIS VEL

ser det derfor som ytterst viktig å få en
fortgang i nåværende sak. Den har hatt
mer enn lang nok saksbehandlingstid.
Vi har bedt om en tilbakemelding på om
det er mulig å få saken prioritert.
Den 29.1.2016 hadde Pbe et møte med
tiltakshaver. Resultatet av møtet ble at
Pbe opprettholder kravet om at støyvollen skal endres til det som det er gitt
tillatelse til. Tiltakshaver gis imidlertid
også anledning til å omprosjektere, men
må forholde seg til Vegloven. Frist for
innsendelse av et revidert forslag er satt
til 2.3.2016.
SLEMDALSVEIEN 35 B - MULIG
ULOVLIG UTFYLLING AV EIENDOM
FORESPØRSEL SAKSNR. 201515474
I september 2012 henvendte vi oss til eiere av Slemdalsveien 35B og C for å høre
deres syn på klage fremmet til Ris Vel
ang. utfylling av deres eiendommer som
berørte den mye benyttede stien mellom
Slemdalsveien og Anne Maries vei/(Ivar
Aasens vei). Den ene mente ikke å ha
en slik utfylling, mens den andre informerte om forestående opprydding og
oppføring av støttemur.
I oktober 2013 skrev vi igjen og minnet
om at situasjonen var den samme.
2.11.2015 skrev vi til Plan og bygningsetaten og ba om at det ble vurdert om det
skulle gjøres noe fra etatens side. Pbe

skrev til eierne den 13.11.2015 og ba
om en redegjørelse for forholdene.
30.11.2015 svarte han som anså at han
ikke hadde utfylling ut over sin eiendomsgrense at han lenge hadde ansett
saken som avsluttet, men ville bistå Pbe
om nødvendig. Saksbehandler i Pbe har
ikke prioritert saken høyt, men har helt
klart ikke lagt den på is. Det vil bli purret på redegjørelse, men foreløpig er det
ikke gjort.
GULLERÅSEN STASJON
Det var avsatt 8 millioner til flytting av
Gulleråsen stasjon på budsjettet 2015.
Med en budsjettøkning på 4. millioner
til totalt kr 12. millioner, ble prosjektet
satt på vent i påvente av nye utredning
om stasjonsstrukturen på Holmenkollbanen.
UTBYGGING CH. ANDERSENS VEI /
TUENGEN ALLE – 40/78 + 40/32
BYGGESAKSNR. 201514657, RIVESAKSNR. 201600508
Det ble søkt rammetillatelse den
20.10.2015. Det søkes om bygg med 2
etasjer over terreng. Byggene er helt forskjellige fra forhåndskonferansen – da
det var tegnet 3 etasjer. Det er ikke søkt
om dispensasjon av noe slag. Byantikvaren fraråder riving av eksisterende
hus på 40/32. Byrådsavdeling for byut-

vikling har den 2.3.2016 tatt rivesaken
til orientering og lar Plan og bygnings
etaten fortsette sin saksbehandling.
Om Pbe godkjenner tiltaket skal Byutviklingskomiteen orienteres før endelig vedtak.
HEFTYEBAUTAEN VED MIDTSTUEN
I oktober fikk Ris Vel en henvendelse fra
et medlem om at området rundt Heftye
bautaen på Midtstuen burde ryddes for
buskas. I løpet av 2-3 dager foretok representanter fra Ris Vel en befaring på
området og hadde dugnad der alt kratt,
rusk og rask ble fjernet.
Vi nevner at bautaen til minne om Thomas Heftye som var Turistforeningens
første formann, ble reist av Christiania
ungdommen i takknemlighet for hans
oppfordring til skigåing på hans eiendommer ved Frognerseteren og Sarabråten.
SAMARBEID NYTTER!
Skolebarna i Rugdeveien og Rugdestien
har store utfordringer når de skal krysse
Trosterudveien på vei til og fra Slemdal
skole.
De ulovlige parkerte bilene hindrer sikten og går utover sikkerheten. I følge
parkeringsbestemmelsene er det ulovlig
å stanse /parkere i vei - og T-kryss slik
RIS VEL
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som i denne sonen. Ris Vel og beboere
henvendte seg derfor til trafikketaten.
Etaten har foretatt noen kontroller, men
har utfordringer i å kontrollere dette
jevnlig. Vi avtalte derfor med involverte parter om å lage et skriv hvor vi gjør
oppmerksom på at dette er ulovlig parkering og at det går utover skolebarnas
sikkerhet. Foreldre i strøket plasserer
skrivene i frontruten på feilparkerte biler. Dette har gitt gode resultater og følges flittig opp av beboere.
TELENOR – DÅRLIG MOBIL DEKNING
I OMRÅDET TIL RIS VEL
Det har i lang tid kommet frem at det
er dårlig mobildekning i vårt område.
Dette har mange medlemmer gjort oss
oppmerksom på.
Ris Vel har ved flere anledninger kontaktet Telenor og siste tilbakemelding er
at det er ønskelig at alle abonnenter, som
ikke er fornøyd med sin dekning tar selv
kontakt med Telenor.
HJERTESTARTER PÅ VINDEREN
TORGET
Det er nå blitt etablert en hjertestarter
på Vinderen Torget i regi av Apotek 1
kjeden. Ansatte på apoteket vil være ansvarlig for opplæring og bruken av apparatet. Dette er Ris Vel meget fornøyd
med.
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HOLMENDAMMEN/HOLMENPARKEN
Plakatene på Blomsterknatten, Andøya
og Oreskogen med informasjon om
plantene/blomstene var utslitte og er
erstattet. Noen av disse er igjen ødelagt,
og vil ble erstattet i løpet av våren.
Holmendammens venner har dokumentert at Oslo kommune for over 23 år
siden lovet å igangsette tiltak for å hindre gjengroing av dammen. Man har i
like mange år håpet på en opprydding
ved utløpet av Holmenbekken. Holmendammens Venner har tatt et nytt
initiativ ovenfor Oslo kommune med
liste over tiltak som bør gjennomføres før hekketiden. Man foreslår at det
gamle pumpehuset som står i området
fjernes. Huset eies av Oslo Sportsfiskere, som holder til ved Holmendammen.
De har godkjent riving/fjerning. I den
forbindelse trenger man en gravemaskin. Samtidig som man tar ned pumpehuset vil denne kunne benyttes til å
grave ut masser rundt “Andøya” og legge masser her slik at øya separeres fra
fastlandet, og kan være en sikker hekkeplass. Samtidig tas trærne ned på øya og
det plantes et piletre, slik som forøvrig
kommunen tidligere har gjort. Noen få
trær tas ned ved utløpet av bekken, for å
åpne for utsikten.

Ris Vel støtter forslagene til Holmendammens Venner, det gjør også Hoffs–
elvens Venner, Oslo Elveforum og Oslo
Sportsfiskere. Vi håper nå at Oslo kommune vil samarbeide om disse tiltakene
– Holmendammen er en viktig naturperle i vårt område.

Vi har spurt BYM om vi kan få sykkelstativ på stasjonen. Dette ble ikke prioritert i 2015, og vi tar saken opp på nytt i
2016. Det er ikke avklart med grunneier
(Sporveien) om hvem som har ansvaret
for sykkelparkering på stasjonen, derfor
har ikke BYM behandlet saken.

Oslo Kommune i samarbeid med bl.a.
Lions kjører opp skiløyper. Det er særdeles populært!

Blomstertønnene
Blomstertønner på Steinerud, Vinderen,
Gaustad, Ris og Slemdal stasjoner, er til
glede for reisende med trikken og forbipasserende. Vi får god hjelp til vanning,
både fra frivillige og fra oven. Om du
ser mange visne blomster eller tørr jord
i tønnene, er det lov å gjøre noe med det.
Belønningen er et penere nærmiljø.

STASJONENE
Ris stasjon, Vinderen stasjon
Frivillige ryddet søppel rundt stasjonene.
Slemdal stasjon
Frivillige ryddet stasjonen og områdene
rundt, og det lange gresset i skråningen
ble klippet av velvillig Skajem.
Gråkammen stasjon
Frivillige ryddet stasjonen og området
rundt, og malte. Vi ble kontaktet av et
medlem som tilbød seg å spandere benker på stasjonsområdet. Da vi kontaktet
Sporveien for å høre om vi kunne takke
ta til dette hyggelige tilbudet, fikk vi til
svar at Sporveien skulle sette ut benker
for oss. Til stor glede for ventende passasjerer!

RIS VELS PRIS
Prisen kan tildeles frivillige organisasjoner, større eller mindre foreninger,
kor, korps eller andre som gir et særlig
verdifullt bidrag til trivsel og hygge i
vårt lokale miljø. Styret fastsetter beløp og når prisen skal deles ut, og styret
vil ta i mot forslag til kandidat fra våre
medlemmer.
Prisen for 2016, kr. 30.000,- er tildelt
Vestre Aker Frivillighetssentral. Midlene skal brukes til gjennomføring av
20 ”middagsarrangement”, hver for ca
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30 personer. Sentralen har jobbet mye
med å øke tilbudet til bydelens pensjonister. De gjennomfører arrangementer
på dager hvor det ikke er andre tilbud i
bydelen, f eks 17. mai, påske, sommer og
jul. Tilbudet er svært populært!
Ris Vel oppmuntrer idrettslag, skoler,
korps, speider osv til å nominere kandidater eller søke om prisen.
HOLD DIN STI REN!
Ris Vel får stadig henvendelser om
forsøpling rundt stier, innfallsveier til
Marka og på friområder, med forespørsler om hjelp til vedlikehold. Mange synes åpenbart det er i orden å bruke annen manns eller kommunens grunn til å
dumpe juletrær, hageavfall og skrap.
RIS VELS SKILT
Skiltene som viser stier og smett må
også vedlikeholdes. Vi ber våre medlemmer gi beskjed om manglende eller
ødelagte skilt, eller skilt som skjules av
grener som bør klippes.
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STRØKASSER
Vi har et godt samarbeid med Bymiljøetaten, Divisjon Samferdsel. På oppfordring fyller de sand i kassene ved Svenstuen barnehage, ved Dalsveien 52A,
i Bjørnveien ved stikkveien til Dagaliveien og i Haakon den Godes vei ved
Sverrestien.
MEDLEMSSTATUS
Pr. 31.12.2015 hadde vi 5 æresmedlemmer: Tore Holtskog, Kristin Riddervold Mourud, Paul Arne Skajem, Erik
Schultz og Lisbeth Sunde.
Vi har ca 1000 enkelthusstander og 30
sameier med ca 450 husstander som
medlem. Pr 31.12.15 var det 54 enkelthusstander samt 1 sameie som ikke hadde betalt kontingent for 2015.

Vi minner om at busker og trær som
vokser utover fortau og vei bør klippes!
Vi er alltid glade for å kunne støtte initiativ til oppryddingsaksjoner, enten det

gjelder utlån av utstyr, organisering,
eventuelt bidrag/refusjon av utgifter til
sand, plenfrø, containerleie. Kontakt
daglig leder.

Ris, 10. mars 2016
Arne Nordviste Cath Heiberg Kari Leegaard Ane-Lene Reiss
Jack C. Evrin Johan Mohn Jan-Diederik Advocaat
(sign.)

Vi ber alle våre medlemmer om å foreslå
medlemskap til andre, og å henvise til
våre hjemmesider på www.risvel.no
FLERE MEDLEMSFORDELER - UTLÅN
Hekksaks, valse, talje og bærestropper,
er på hyppige utlån. Utlånsutsyret oppbevares hos Finn Sommer, Rugdestien 8.
Kontakt kontoret for nærmere avtale:
post@risvel.no. Tlf 95 10 16 27 (e. kl 17)
Ris Vel synes det er hyggelig å kunne tilby disse tjenestene.

RIS VEL
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RESULTATREGNSKAP

2015

2014

Driftsinntekter
Medlemsinnbetaling
Bidrag inn
Sum Driftsinntekter

212 064
78 050
290 114

221 521
106 700
328 221

Driftsutgifter
Kontorhold, tlf,data,porto
Trykksaker
Medlemskontigenter
Gaver/bidrag/stipend
Oppryddingsaksjon/div.
Sum driftsutgifter

69 350
54 153
600
37 416
151 307
312 826

81 706
40 700
600
81 100
88 535
292 641

Driftsresultat

-22 712

35 580

Finansinntekter
Bankrenter

4 740

13 669

ÅRSRESULTAT

-17 972

49 249

2015

2014

BALANSE PR 31.12.
Eiendeler
Bankinnskudd
Medlemskonto
Sparekonto
Sum eiendeler

64 287
480 342
135 765
680 394

Egenkapital
Kapital 01.01.
Årsresultat
Kapital 31.12.

698 366
-17 972
680 394

a)

b)

NOTER
a) Inkl. Båntjern kr. 75.845, Dagalistubben kr 6926, Huldrevn-Døveskolen kr. 19.444
og Trafikkvurdering kr. 43.444
b) kr 15.000 øremerket Holmendammen. Vi har pådratt oss en regning på ca kr. 66 500
for oppgradering av Sverrestien men har ikke mottatt faktura fra kommunen.

28 948
534 515
134 903
698 366

649 117
49 249
698 366

I år som i fjor har styret lagt ut Årsberetningen for 2015
på hjemmesiden til Ris Vel.

www.risvel.no
Vi har også lagt ut papirkopier på Vinderen Seniorsenter
og på Vestre Aker Frivillighetssentral.
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STYREMEDLEMMER 2015
Formann
Arne Nordviste
Melkevn. 20, 0779 Oslo
Tlf 915 60 525
rne@nordviste.no
Daglig leder
Carolyn Dahr,
Pb 48, Vinderen, 0319 Oslo
Tlf 95 10 16 27
post@risvel.no
Cath. Heiberg
Ivar Aasensvei 14, 0371 Oslo
Tlf: 22 14 69 28
cath.heiberg@gmail.com
Ane -Lene Reiss
Lønnhaugen allé 12, 0374 Oslo
Tlf: 934 44 653
anelene.reiss@gmail.com
Jack C. Evrin
Torjusbakken 17a, 0378 Oslo
Tlf: 412 99 939,
j-evrin@online.no
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Kari Leegaard
Halvor Torgersensv. 3, 0778 Oslo
Tlf: 984 10 443
karileegaard@yahoo.no
Jan-Diederik Advocaat
Gulleråsvn. 22C, 0779 Oslo
Tlf: 951 93 442
advocaat@online.no
Johan Mohn
Holmenvn. 33, 0374 Oslo
tel: 918 03 966
johan.mohn@nordialaw.com

RENOVASJON – HAGEAVFALL – MINIGJENBRUKSSTASJON
SMESTAD
– den nye gjenbruksstasjonen har åpnet!
Adresse: Ullernchausseen 26, 0379 Oslo
Åpningstider: Mandag-fredag: 07.3019.30, lørdag: 09.00-14.30

BYGDØY HAGEAVFALLSMOTTAK
Chr. Frederiksvei v/Bygdøy Kongsgård
Åpningstider: Mandag-fredag: 07.3019.30, lørdag: 09.00-14.30
Kun hageavfall.

Privatkunder kan levere:
inntil 3m3 større typer avfall, mindre
mengder hageavfall*, inntil 8 dekk, ikke
lastebildekk, isolerglassruter med PCB
eller klorparafiner innenfor målene
1,2x2,1 meter, møbler og andre artikler
til ombruk
Du kan ikke levere: asbest/eternitt og
asbestholdige materialer, gassflasker,
primuser og andre typer beholdere med
gass under, matavfall, stubbloftsleire,
løsmasser som stein, tegl, betong, jord
og asfalt, eksplosiver og fyrverkeri, radioaktive materialer, medisiner.
* Smestad gjenbruksstasjon er ikke tilpasset mottak av større mengder hageavfall. Anlegget egner seg for mottak
av små mengder hageavfall i sekker.
Renovasjonsetaten ber derfor alle med
hageavfall på henger å oppsøke Bygdøy,
Grefsen, Haraldrud eller Grønmo hageavfallsmottak.

GREFSEN MINIGJENBRUKSSTASJON
OG HAGEAVFALLSMOTTAK
Adresse Kapellveien 118.
Åpningstider: Mandag-fredag:
07.30-19.30, lørdag: 09.00-14.30
Mindre mengder farlig- og elektrisk avfall, papir og papp, hageavfall.
HARALDRUD GJENBRUKSSTASJON
Haraldrudvn 18.
Innkjøring via Brobekkveien 87.
Åpningstider:Mandag-fredag:
07.3019.30, lørdag: 09.00-14.30
All slags avfall, hageavfall, gjenbruk og
”kontinuerlig loppemarked”.
Mer informasjon:
www.renovasjonssetaten.no

RIS VEL

21

RIS VEL SITT OMRÅDE

BLI MEDLEM!
RIS VELS OMRÅDE
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Gå til www.risvel.no og benytt
vår betalingsknapp og betal kr. 250,Følg oss på Facebook

RIS VEL
Postboks 48, Vinderen, 0319 Oslo
post@risvel.no

www.risvel.no

Bankgiro: 1607 38 57876
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