Vi
jobber
for
deg!

Sammen
står vi sterkere
i trafikk- og
byggesaker

ÅRSRAPPORT 2013

Trygg vei
til skole
og trening

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTET
BLI MEDLEM!
Vi ønsker velkommen til Ris Vels Årsmøte

Gå til www.risvel.no og benytt vår nye
betalingsknapp og betal kr. 200,Følg oss på Facebook

Tirsdag 13. mai 2014 kl 18.00
i peisestuen i Heminghuset.
(Gulleråsveien 5, 0779 Oslo)
Kaffe og kringle blir servert.
Ris Vels Pris
Før møtet starter
deler vi ut Ris Vels Pris

DAGSORDEN
1. Årsberetning og kommentarer til saker vellet har
arbeidet med i år 2013.
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:
Forsidebilde: Styret i Ris vel sitter i den nye trappen mellom
Bjørnveien og Dagaliveien. Les mer om saken på side 9.

Leder av Vestre Aker bydelsutvalg, Elin Horn Galtung, holder
”nær-kveld” for våre medlemmer og andre interesserte.
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ÅRSBERETNING 2013
Ris Vels styre har i 2013 bestått av
Arne Nordviste (formann),
Cath Heiberg, Ian Swanstrøm, Kari
Leegaard, Line Langaard Solberg, Jack
C. Evrin, Johan Mohn og Jan-Diederik
Advocaat.
Daglig leder har vært Carolyn Dahr.
Revisor har vært Hans Erik Lie.
Årsmøtet ble avholdt 16. april 2013 på
Vinderen Seniorsenter med ca 20 med-

FORMANNEN

RIS VEL

Etter de faste postene holdt direktøren
for OL i Oslo 2022, Eli Grimsby, foredrag
med tittel ”OL i Oslo 2022 – Folkeavstemning – Hva kan et ”ja” bety for
vår by og vårt distrikt?” for et meget
engasjert publikum.

HAR ORDET

2013 har vært et godt år for Ris vel. Vi
har arbeidet med et stort antall små
og større saker på 6 styremøter, se et
utdrag av sakene på de neste sidene.
Mellom møtene har vi utstrakt og effektiv kontakt med hverandre. Mange
saker er løst, flere er under arbeid og
nye dukker stadig opp, takket være en
aktiv og engasjert medlemsmasse. Vi
understreker gjerne at vi ønsker oss
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lemmer til stede. Formannen gjennomgikk årsberetningen med kommentarer.

enda flere henvendelser fra alle som bor
i vårt område. Se også våre hjemmesider, www.risvel.no, følg med på vår
Facebookside.
Stemningen er god, det er orden på drift
og økonomi, og det kjennes meningsfullt
å bidra til små og store forbedringer i
den generelle bokvaliteten. Som en av
byens eldste vel-organisasjoner (stiftet

1905 og har ca 1500 husstander som
medlemmer), opplever vi at Ris Vel blir
lyttet til, også av offentlige etater, selv
om vår tålmodighet fra tid til annen blir
kraftig utfordret. Vi skal være ærlige nok
til å innrømme at det av og til går uforholdsmessig mye ressurser til å purre
opp reaksjoner på våre initiativ.

https://www.facebook.com/pages/RisVel der vi ønsker flest mulig følgere. For
både beboere med lang fartstid i strøket
og til alle dere nye beboere; hjertelig velkommen til oss og til Ris Vel! Bli
med oss i arbeidet for et enda bedre
nærmiljø. Vi ønsker å høre fra dere alle
sammen!

Det er derfor avgjørende at flest mulig
av områdets beboere støtter opp om Ris
Vel ved å være medlem. Da kan vi øke
vår gjennomslagskraft samt bekrefte
den legitimiteten vi er helt avhengige
av. En av tre husstander støtter oss –
og det er fantastisk flott! Dere er vårt
grunnfjell! Som dere skjønner er vi nå
spesielt interesserte i dere som ikke er
medlemmer for å gjøre oss sterkere og
mer effektive.

På årets årsmøte vil Ian Swanstrøm
dessverre avslutte sine styreverv etter
mange års innsats for våre nære omgivelser. Vi vil savne deg, samtidig takker
vi for stort engasjement og
arbeidsinnsats - og for mange stemningsgivende stunder!

Dette er en av grunnene til at vi i år har
valgt å distribuere vår ”Årsrapport for
2013” til alle våre 5200 postkasser slik
at også ikke-medlemmene kan lese om
hva vi gjør og forhåpentligvis være enig
i at man får MYE igjen for kr. 200,- pr år.
Les gjerne mer om oss på våre hjemmesider www.risvel.no hvor du nå også
finner en direkte innmeldingsknapp med
betalingsmodul.
Nytt av året er også våre Facebook-sider

Vi håper flest mulig vil komme på vårt
årsmøte tirsdag den 13. mai kl 18.00 på
Heminghuset ved Hemingbanen.
I tillegg til kaffe og byens beste kringle
fra Samson kan vi friste med ”nærkveld” med vår bydelsleder i Vestre
Aker, Elin Horn Galtung. Er det noe du
lurer på eller ønsker endret er dette
kvelden for deg!

Jeg vil takke samtlige i styret for
utmerket samarbeid og for all tiden
dere bruker på vårt nærmiljø!

Arne Nordviste

RIS VEL
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Saker RIS VEL har arbeidet med i 2013
Først en takk for henvendelsene i året som gikk. En vesentlig del av
vellets arbeid består av medlemmenes kontakt med oss i saker vi
kanskje kan bidra til å løse.

RIS VEL PÅ NETT
Vellet har i 2013 etablert en Facebookside, https://www.facebook.com/pages/
Ris-Vel, 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.

MARKEDSFØRING
I tillegg til de tradisjonelle annonsene
i Hemingavisen, har vi i år hatt en
banner-kampanje høsten 2013. Det ble
produsert fire bannere med følgende to
forskjellige slagord:
Trygg vei til trening og skole – Ris Vel jobber for deg! og Sammen står vi sterkere i
trafikk- og byggesaker
Fellestekst: Bli støttemedlem nå!
www.risvel.no - følg oss på F
Bannerne hang på Vinderen, Ris og
Slemdal. I tillegg hang vi bannere ved
trappen mellom Dagaliveien og Bjørnveien da vi var midt i arbeidet med
utskiftningen.
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Vi vil fortsette denne type bannerkampanjer utover våren 2014. I tillegg vil vi
iår legge årsrapporten i postkasser og
jobbe med jevnlig aktivitet på Facebooksiden for å tiltrekke oss flere medlemmer.

BAUTATOMTEN VED MIDTSTUEN
Holmenkollen Tennisklubb (HTK, stiftet
1936) mistet mye banekapasitet da den
såkalte ”Storebrandtomten” i Bjørnveien ble besluttet omregulert til offentlige
formål som barnehage/skole.
For å kunne fortsette som tennisklubb
må HTK og deres 8-900 medlemmer ha
mer plass, og et flyttealternativ er den
såkalte ”Bautatomten” ved inngangen
til Midtstuen stasjon. HTK sendte i fjor
Plan- og bygningsetaten et privat reguleringsforslag hvor nytt klubbhus og i
alt 10 baner var plassert på denne ca 20
mål store tomten som Oslo kommune
eier.
Etter en høringsrunde har HTK bearbeidet planene bl.a. med et langt mindre
fotavtrykk ved at man senker anlegget

i terrenget og bygger tilsammen 12
tennisbaner i 2 etasjer. Elven beholdes
åpen. Ris Vel mener dette er skritt i
riktig retning. Det er imidlertid vesentlig at naboenes innspill blir ivaretatt,
sammen med at parkeringsmulighetene
og inngangen til marka ikke berøres
negativt. Dette er svært viktig for de
mange brukerne av Marka.
De nye planene sendes snart på høring,
Det er vårt håp at nye idrettstilbud til
glede for store og små i vårt nærområde kan leve side om side med gode
naboer og en av markas mest benyttede
inngangsportal.

VINDERENTORGET
Planforslaget som sameiet Slemdalsveien 72 opprinnelig sendte Plan- og
bygningsetaten er bearbeidet etter
diverse avklaringer. Det blir lagt vekt på
at planforslaget tydeliggjør torgfunksjonen og gatemiljøet sammen med
utvikling av gode boliger. Utfordringen
med parkering og ikke minst valg av ny
trikkestasjon henger nøye sammen med
en vellykket utforming av dette knutepunktet.
Når dette skrives er det uklart når planforslaget legges ut til offentlig høring.

KABELSPAGHETTI
VETTAKOLLEN HØYDEBASSENG
Prosjektets opprinnelige utforming
har stort sett gått etter planen og er
beregnet ferdigstilt i 2014. Under byggingen har det imidlertid av sikkerhetsmessige grunner vist seg nødvendig å
erstatte den planlagte boreledningen fra
Planetveien til Vettakollen stasjon med
sprenging av tunell i fjell.
Plan- og bygningsetaten har anbefalt
dette nye planforslaget fra Vann- og
avløpsetaten. Ved siden av offentlige
berørte parter har enkelte grunneiere
hatt innvendinger. Høringsfristen utløp
31. mars 2014.
Når hele utbyggingen står ferdig kan
bydelene Nordre og Vestre Aker glede
seg over økt sikkerhet med vannforsyningen.

Kommunale kverner kan male ganske
langsomt. Når det gjelder den massive
opphengingen av diverse kabler i stolpene langs veiene er det nå i alle fall full
stopp av nye ledninger! Bymiljøetaten
har fått i oppdrag å finne gode måter å
redusere omfanget på. De vet at det er
mange som er spente på neste trekk!

GULLERÅSEN STASJON
På fjerde året er denne stasjonen stengt
for sydgående trafikk. Utfordringen er
fremdeles å finne den beste løsningen
på krapp sving og lang trikk. Ruter har
utredet mange alternativer og står etter
det vi forstår igjen med følgende alternativer som legges frem i forbindelse
med byrådets innstilling til revidert
budsjett:
1. Avvente en fullstendig og permanent
utbygging av Frognerseterlinjen

RIS VEL
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2. Bygge den foreslåtte midlertidige
perrongen litt nord for nåværende
3. Avvikle Gulleråsen stasjon i sydgående retning.
Ris Vel og Aksjonsgruppen har arbeidet
med dette i en årrekke, ønsker naturlig
nok alternativ 2 da dette er den eneste
måten vi kan sikre en god løsning til
høsten. Her foreligger det en frivillig
løsning som grunneiere og Ruter er
samlet om. Vi følger opp i tett samarbeid med aksjonsgruppen.

VINDEREN OG SLEMDAL
STASJONER
Vi tror alle som er i nærheten av disse
stasjonsområdene om morgenen eller
ettermiddagen fremdeles ser hvor overbelastet og trafikkfarlige planovergangene er. Til tross for utallige møter og
henvendelser fra svært mange over
veldig mange år, må vi dessverre
erkjenne at en løsning ligger langt frem
i tid. Det er et tankekors at det ser ut
som det er gjennom et mulig OL i Oslo
2022 at den raskeste realiseringen kan
ligge.
Ris Vel har ingen selvstendig oppfatning om mulig søknad om OL i 2022,
men vi kan ikke unngå å se positivt på
at det i budsjettforslaget er inkludert
planfrie overganger i begge disse kryssene. Ris Vel er opptatt av trygghet og
trivsel i våre nærområder. Vi vil fortsette
arbeidet med farlig trafikk så lenge det
behøves.
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Vi håper at dette vil bedre situasjonen
og følger med på denne saken.

TRAFIKKFORHOLDENE GENERELT
- FARLIG PARKERING PÅ VEIENE
Ris vel har mottatt en del varsler om økt
bruk av veier/gater til permanent parkering av biler. Dette er dessverre en av de
negative konsekvensene ved boligfortetting, der det ikke i tilstrekkelig grad tas
hensyn til at parkering skal skje på egen
tomt. Problemet øker i vintersesongen.
Trafikkpolitiet har rett i at det ikke alltid
er noen god løsning å sette opp ”Parkering forbudt”-skilt. Noe må imidlertid
gjøres dersom en konkret situasjon
anses som farlig. Et slikt tilfelle har
vi i øvre del av Trosterudveien. Der er
det både bratt og svingete uten fortau,
og med tiltagende gateparkering. Over
en strekning på ca 150 meter er det
nå ca 27 husstander mot tidligere ca
7. Sammen med berørte beboere har
Ris vel tatt opp saken med samtlige
involverte og vi ser nå en bedring av
trafikkbildet.
Dette eksempelet har stor overføringsverdi til mange andre steder i vårt
område.

OSLO MONTESSORI SKOLE: TRAFIKK RUNDT SKOLENS OG BARNEHAGENS OMRÅDE
Ris Vel har som formål å skape trivsel
og trygghet i vårt nærområde. Vi har
fått flere henvendelser fra beboere i
nærmiljøet vårt om at det er trafikkfare
rundt Montessoriskolens område. Det
gjelder spesielt parkeringer ved levering

STIEN/TRAPPEN DAGALIVEIEN –
BJØRNVEIEN

Maia og Lotte og pappa Hans Henrik Brevik

og henting av barna. Bilene stenger ofte
for forbipasserende trafikk. Foreldre
parkerer foran innkjørsler og forlater
bilene. Forbipasserende har påvist at
barna ved mange anledninger ikke er
trygge når de ferdes rundt skolen.
Det skal veldig lite til før det skjer en
alvorlig ulykke. Vi var meget bekymret
for hvordan dette skulle gå i vinter med
snø som innskrenker veiens bredde.
Brøytebiler, søppelbiler og leveranser til
skolen utgjør også en stor fare for barna
og det blir ikke bedre av at foreldrene
stenger veien.
Vi er klar over at skolen har foreldrevakter for kjøring til skolen om morgenen,
men ser at problemet er vel så stort
ved henting og levering til barnehagen.
Vi har tatt dette opp med skolen og de
tar det på alvor. I høst satte den igang
en egen foreldreaksjon der foreldre
anmodes om å parkere slik at det ikke
oppstår trafikkfarlige situasjoner.

Tretrappen mellom Bjørnveien og
Dagaliveien har vært i dårlig forfatning i
mange år. Den har vært nedslitt og farlig å ferdes i. Denne stien skulle være et
trygt alternativ for skolebarna til Slemdal skole og for beboerne i området.
Oslo kommune har fraskrevet seg
ansvaret for vedlikehold av trappen selv
om stien ligger på kommunal grunn.
Dette ønsket Ris Vel å gjøre noe med og
innhentet flere anbud på en ny ståltrapp.
Problemet har vært ansvarsforholdet.
Det har vært mye korrespondanse mellom Bymiljøetaten og Ris Vel, som endte
med at tiltaket ble klarert med Bymiljøetaten. Etter konferanse med Plan- og
Bygningsetaten ble det også klarert der.
Anbudet for ny ståltrapp var kr 127.750.
Ris Vel distribuerte et skriv til 293 husstander og inviterte til et spleiselag. Det
ble en fantastisk respons. Bidraget fra
medlemmer/frivillige og Slemdal FAU
var på hele kr. 41.000,- og med støtte fra
Bydel Vestre Aker ”frivillige midler” kr
25.000 og bidrag fra BVA Ungdomsråd
på kr 50.000 kunne ståltrappen bli en
realitet. Ris Vel dekket prosjektering og
restbeløp.
Den gamle tretrappen ble fjernet og ny
trapp ble montert. Mandag 25/11-2013
ble det åpning av den nye flotte ståltrappen og Ris Vel var på plass med fakler
og pepperkaker til forbipasserende.
Tusen takk til alle som har bidratt!

RIS VEL
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SVERRESTIEN
Sverrestien, nederste del, mellom
Haakon den Godes vei og Slemdalsveien
er i dårlig forfatning. Flere naboer har
henvendt seg til oss. Vannet er hovedproblemet. Ved store nedbørsmengder
lager den dype renner. På vinterstid
er den ofte farlig å gå pga. mye is og i
perioder kan den være knapt farbar.
Selv om stien er regulert som offentlig
gangvei, mener kommunen at den ikke
har noen forpliktelser til vedlikehold.
Vi er likevel i dialog. Som et foreløpig
tiltak har Vann- og avløpsetaten kuttet
kantene på kummene som ligger midt i
stien. Nye lokk er lagt. Nå ligger kummene jevnt med terrenget.
Vi har avtalt ny befaring med Bymiljøetaten for å få deres vurdering av hva
som bør gjøres videre for å få til en varig
og god løsning. De har gjort det klart at
de dessverre ikke kan yte noe økonomisk, men at de kan hjelpe oss med
sin ekspertise. Etter at vi har innhentet
deres råd, vil Ris Vel vurdere hva som
er realistisk å få til ut fra våre rammer.
(Dugnad, bidrag fra vellet, eventuelt
innsamlingsaksjon).
Ris Vel anser denne stien som viktig,
ikke bare fordi den er en snarsti for
beboere, men også fordi den er skolevei
for veldig mange av elevene på Vinderen
skole. Trivsel og trygghet er viktig for
oss. I tillegg er stien en viktig gjennomfartsåre mellom Gaustadområdet og
Sørkedalsveien.
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TURVEI A5 MELLOM LØKKASKOGEN OG DAGALIVEIEN
A5 er turvei fra Løkkaskogen til Dagaliveien 32B og 32C.
Ris Vel har gruset stien med pukk og
naboene i Dagaliveien 32 har laget
en stenkant mot stien og asfaltert innkjøringen til eiendommen med drensrør
for å få kontroll over vannet fra snøsmeltingen om våren.

DAGALISTUBBEN
Nedre del av turstien mellom Dagaliveien 18 og Bjørneveien 91 & 93, er
en mye brukt tursti mellom Tråkka
området og Midtstuen. På nedre del
av stien har vann gravd en dyp renne i
vårløsningen. Mye grus, sand og stein er
vasket vekk og plassert foran innkjørselen og garasjen til naboene. Et
typisk vårproblem for mange av våre
viktige turstier. Nedre del av stien har
vært en utfordring i mange år. Nå
ønsker Ris Vel å løse denne utfordringen
permanent. Det er innhentet priser på
arbeidet med grøfting, legging av drensledning, sandfang og utplassering av
grov kult og pukk. Det er søkt om økonomisk støtte til tiltaket og etablert god
kommunikasjon med berørte naboer.
Planen er oppgradering av stien i løpet
av sommeren og Ris Vel ønsker at stien
skal være i orden til høsten.

FORBINDELSEN RISBEKKVEIEN/
SONGSVANNSVEIEN – STIEN
LANGS NORDSIDEN AV JORDET
Dette er en veldig mye benyttet adkomst
- både til fots og sykkel - fra vårt område og østover mot Sognsvann. Ris Vel
har tatt initiativ overfor kommunen om
istandsetting. Kommunen har i utgangspunktet stilt seg positive. I dag er stien
nesten ufremkommelig når det er vått
og i dårlig stand også når det er tørt.

BÅNTJERN
Markaområdet, spesielt rundt Vettakollen, har i generasjoner vært et meget
populært friluftsområde for alle typer
turgåere. Båntjern er en perle og det er
blitt et meget attraktivt tjern å ta utflukter til både for voksne og barn.
I alle år har det vært en gangbar sti
rundt hele Båntjern. Nå har deler av
stien forsvunnet ut i vannet. Ris Vel jobber for at Oslo Kommune kan komme på
banen og få satt istand denne stien.

SNARSTI/TURVEI MELLOM
PLANETVEIEN 16 OG GULLERÅSVEIEN.
Denne stien går på kommunal grunn
og er uten lys. Den er utrygg å gå etter
mørkets frembrudd.
Stien blir hyppig brukt av beboere som
før gikk til Gulleråsen stasjon, men som
nå må gå til Vettakollen i stedet pga.

trikkeproblemet, se egen sak. Ris Vel
har derfor tilskrevet Bymiljøetaten og
bedt om lyssetting av denne strekningen. Så langt har vi dessverre ikke mottatt svar, men vi følger opp saken.

HOLMENDAMMEN
I juni var det befaring med Bymiljøetaten. Holmendammens Venner, Oslo
sportsfiskere, Ris Vel samt Oslo kommune var representert. Noen punkter
fra referatet:
Man har på flere befaringer de senere
år tatt opp spørsmål rundt elskap og
kabler (TV osv) med tanke på en opprydding og å få kablene i bakken. Det er
tidligere påpekt at rørene under stien
på sydenden, to steder, har hevet seg
pga tele og bør graves opp og legges
dypere. Det er ønske om permanent
grillplass. Benkene behøver oppussing
og maling. Det er behov for drenering av
fotballøkka. Holmenbekken har gravd
ut under trær, og det ligger trær i elven
som bør fjernes. Det er ønske om flere
lyspunkter på lysstolpene i området.
Froskedammen gror igjen. Det samme
gjelder nordre del av Holmenparken.
Man har i mange år foreslått å fjerne
pumpehuset på vestsiden av dammen.
Det har vært problemer med kloakkutslipp fra rør som kommer fra Stasjonsveien. Mange ønsker er altså formidlet
til Bymiljøetaten. Fjerning av kvist og
kvast etter dugnad samt jevnlig klipping
av gress og tømming av søppelkasser
har fungert bra.

RIS VEL
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NEDLAGT BARNEPARK VED
RIS SKOLE
I april ble vi gjort oppmerksom på at
flere gamle lekeapparater var i så dårlig
forfatning at parken kunne representere
en fare for omgivelsene. Det var skarpe,
brukne kanter, løse trapper til sklien,
rusten fjæring osv. Vi hadde flere runder
med e-poster til Bydelen, Bymiljøetaten
og Omsorgsbygg, og nå er parken ryddet
og de gamle lekeapparatene fjernet.

STASJONENE
På Vettakollen stasjon fikk vi Posten til
å flytte postkassen litt slik at det ble
plass til en blomsterkasse. Innehaver av
Vettakollen Pizzeria er ny stasjonskontakt for oss, og holder orden på området
rundt stasjonen.
Slemdal stasjon - En dugnadsgjeng
hadde en stor opprydding på Slemdal
stasjon før sommerferien, der de bl a
samlet over 30 sekker med søppel.
I mai var det dugnad på Gråkammen
stasjon ned til Heminghallen. Stien og
skråningen ble ryddet for søppel. Det
ble malt litt inne i stasjonshuset.
Vi har en ny stasjonskontakt for Vinderen stasjon, Ane-Lene Reiss som ønskes
hjertelig velkommen.
Det finnes frivillige sjeler i området som
til stadighet tar bryet med å rydde sitt
nærområde for søppel. Et styremedlem
møtte en som gikk med plastpose og
søppelklype i full gang med rydding.
”Det var en hobby han hadde”, sa han.
Ikke dårlig!
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BLOMSTERTØNNENE

RIS VELS SKILT

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.

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.

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
tar hvert år imot forslag til kandidat fra
våre medlemmer.
Vinneren i år er:
”Aksjon Vinderen skolegård” Skolegårdsgruppa v/FAU på Vinderen Skole.
Prisen er på kr 40.000,- og skal brukes
til å bygge en lekepark for barn i nærmiljøet, som kan brukes både i og etter
skoletid. GRATULERER!

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.

Vi ber alle våre medlemmer om å foreslå medlemsskap til andre, og å henvise
til våre hjemmesider på www.risvel.no

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. 31.12.2013 hadde vi 5 æresmedlemmer: Tore Holtskog, Kristin Riddervold
Mourud, Wilhelm Krogh Stabell, Paul
Arne Skajem og Erik Schultz. Vi har ca
1004 enkelthusstander og 29 sameier

Arne Nordviste

HOLD DIN STI REN!

Line Langaard Solberg

med ca 400 husstander som medlem.
Nedgang i antall enkeltmedlemmer
skyldes at husstander som ikke har
betalt kontingent de siste 2 år, er fjernet
fra medlemslisten - ofte som følge av
utflytting fra Ris Vels område.

Cath Heiberg

FLERE MEDLEMSFORDELER UTLÅN
Hekksaks, valse, talje og bærestropper,
er på hyppige utlån. Ris Vel synes det er
hyggelig å kunne tilby disse tjenestene.
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. Kontaktdaglig leder.
		
Ris, 2. april, 2014
Ian Swanstrøm

Jack Chrystie Evrin Johan Mohn
(sign.)

Kari Leegaard
Jan Diederik Advocaat

I år som i fjor vil styret legge Årsberetningen for 2013
ut på hjemmesiden til Ris Vel.

www.risvel.no
Papirkopier legges også i alle postkasser i vårt område.
Vi legger ut papirkopier på Vinderen Seniorsenter
og på Vestre Aker Frivillighetssentral.
RIS VEL
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JONAS GAHR STØRE

ASTRID UHRENHOLDT JACOBSEN

Hva er det beste med ditt nærmiljø?
Det må være nærheten til skogen - i alle årstider. Bra som barn, og bare bedre og
bedre med årene!

Hva er det beste med ditt nærmiljø?
Det beste med mitt nærmiljø: Stabiliteten. Det har slått meg de siste årene hvor
glade alle som vokser opp her er i lokalområdet sitt. Så snart de får tid, råd og mulighet flytter de tilbake. Med andre ord; flytter man hit, flytter man ikke vekk igjen.
Det gir et stabilt og godt miljø for både gammel og ung.

Hva skulle du ønske var annerledes, hva ønsker du å forbedre?
Viktig at tilgangen til skog og mark sikres, at det er lett å komme til. Så er jeg kritisk til at fortetningen skjer på en lite gjennomtenkt måte, med stadig tettere biltrafikk på de samme smale veiene. Ganske kaotisk om vinteren og ikke alltid trygt. Og
så mener jeg vi trenger bedre planløsninger på Vinderen og Slemdal. Men T-banen
er bra, har blitt bedre og må bli det foretrukne alternativet for enda flere!

Hva skulle du ønske var annerledes, hva ønsker du å forbedre?
Jeg skulle ønske det var færre biler i området, i hvertfall færre biler i tett interaksjon med gående/syklende. Hver morgen står det kø nedover Frognerseterveien. Jeg
drømmer om sykkelvei fra Besserud til Majorstuen og 2-planskryss på Vinderen og
Slemdal.

Medlem av Ris vel?
Ja! En flott ressurs for oss i strøket - som gjør noe både med tilgangen til skog og
mark, sier fra i reguleringssaker og er en stemme for oss som bor her.

JON ALMAAS
Hva er det beste ved ditt nærmiljø?
Tja.. Det beste er menneskene vi er blitt kjent med gjennom barnehage og skole.
Våre venner, barnas venner og den sosiale omgangen vi har. Også er det hyggelig at
vi har litt skog og en foss i umiddelbar nærhet. Og jeg liker
Jonathan Sushi og Vinderen Sport. Jeg syns også det er
fantastisk å bo så nær sentrum og så nær marka på samme
tid. Vi har alt vi trenger.

GUTTA I BLOMSTERBODEN PÅ SLEMDAL
Hva er det beste med ditt nærmiljø?
Det er at det er ei lita bygd i byen hvor alle
kjenner alle
Hva ønsker dere å forandre på?
Vi synes at Slemdal har sitt særpreg som
vi ikke behøver å forandre på.
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Foto: Einar Elton

Er dere medlem av Ris Vel?
Ja, det er vi!

Hva skulle du ønske var annerledes?
Oi. Litt for mye, dessverre. Jeg skulle ønske det var parkering forbudt litt flere steder. Nærmiljøet er blitt parkeringsplass for pendlere i Majorstuområdet. Det står biler på
begge sider av alle veier om morgenen, og det gjør skoleveien trang og farlig for barna.
Jeg syns også fortetningen går for fort. Det er ikke plass til
flere nå snart. Infrastrukturen er ikke god nok til å håndtere
veksten. Vinderenkrysset er en flaskehals og det mangler
parkeringsplasser. Det er rart at ingen sier stopp snart.
I tillegg syns jeg Vinderentorget er grusomt. Den som malte
flisene utenfor Vindersenteret med halvblank grå oljemaling
RIS VEL
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skulle jeg gjerne tatt en prat med.
Den som bestemte at branntrappa på kontordelen av bygget skulle vende ut mot
krysset kunne også fått bli med på praten. Vinderen har alle muligheter til å bli et
meget sjarmerende lite sted. Miksen av butikker og kafeer er bra. Men det er ikke
plass til å parkere og det er stygt. Jeg blir i dårlig humør av det.
Hva ønsker du å forbedre?
Jeg skulle ønske det var flere fortau barna kunne gå på.
Jeg skulle gjerne hatt gangbro over Vinderenkrysset.
Jeg skulle ønske noen ryddet i skogen nedenfor Vinderenfossen og langs bekken.
Der ligger det råtne tømmerstokker og oppsamlet hageavfall. Det kunne blitt en
vakker park, men sånn det er nå er det bare kjerr og rot og ugress og søppel.
I tillegg ønsker jeg personlig å forbedre skolegården på Vinderen Skole. Jeg er leder for skolegårdsgruppa i FAU, og vi er i gang. Vi ønsker å få en oppgradert skolegård som kan fungere som lekepark for barna i nærmiljøet i helgene med moderne
lekeapparater og litt flere muligheter for barna til å utfolde seg fysisk.
Dessverre har ikke Undervisningsbygg oppgradering av Vinderen skolegård på
blokka før i 2017. Derfor har vi startet et privat initiativ og skal samle inn penger fra
foreldre og andre velgjørere i nærmiljøet. Vi drømmer om stor givervilje slik at vi
kan få det påbegynt allerede til våren og ferdigstilt i 2015.
Er du medlem av Ris Vel?
Ja selvfølgelig! Meldte meg inn i går.
(noe forkortet, red.)

Hva skulle du ønske var annerledes, hva ønsker du å forbedre?
Selvfølgelig er det VINDERENKRYSSET som er et stort irritasjonsmoment! Man må
jo nesten håpe på OL i Oslo BARE pga reguleringsplanene for krysset.
Er du medlem av Ris Vel?
Jeg tror og håper at jeg er med i Ris Vel, hvis ikke skal jeg melde meg inn igjen!

HELLE AANESEN
Daglig leder i Aktiv mot Kreft
og viseformann i IL Heming
Hva er det beste med ditt nærmiljø?
Det er utvilsomt nærheten til marka og
den kompakte byen vår som rommer
alt. Det å kunne gå eller løpe i marka,
midt i skogen, samtidig som man ser
utover Oslofjorden så langt øye rekker er bare helt herlig. Vi er utrolig
heldige!
Og så må jeg jo nevne Hemingbanen! Det har blitt et fantastisk anlegg til glede for
store og små etter imponerende innsats fra ildsjeler, ansatte og glade givere over
mange år. Når man er litt over gjennomsnittet opptatt av fysisk aktivitet er dette
jommen meg et godt sted å bo.
Hva skulle du ønske var annerledes, hva ønsker du å forbedre?
Det eneste irritasjonsmomentet jeg kommer på er alle de som velger å parkere opp
langs Gulleråsveien i stedet for å benytte den nye parkeringsplassen på Hemingbanen. Parkeringsplassen er laget for å gjøre veien til Hemingbanen tryggest mulig
for barna våre og så velger mange å lage trafikkaos og farlige situasjoner for å
unngå noen små kroner i betaling. Det er helt håpløst.
Jeg benytter anledningen til å fortelle at 80% av det vi betaler i P-avgift går dirkete
til alt aktivitetsarbeid i Heming – i håp om at det hjelper!

MARI MAURSTAD

Er du medlem av Ris vel?
Det er klart jeg er.

Hva er det beste med ditt nærmiljø?
Jeg elsker å bo her!! Lett tilgang til natur og løyper og vi bruker dem ofte! Svisj med
t/banen til byen og jobben. Alle typer butikker i nærmiljøet. Høflige, hyggelige, blide
mennesker. Det har de all grunn til. Pene i tøyet er de også! Koselige kafeer både på
Vinderen og Slemdal. Jeg er mye der!
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Årsregnskap 2013

Styremedlemmer 2013

RIS VEL

			
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter			
Medlemsinnbetaling				
Bidrag inn
				
Sum Driftsinntekter
			
Driftsutgifter			
Kontorhold, tlf,data,porto			
Trykksaker			
Medlemskontigenter
		
Gaver/bidrag/stipend
		
Oppryddingsaksjon/div. a)
		
Sum driftsutgifter 		
			
Driftsresultat
		
			
Finansinntekter			
Bankrenter			
Årsresultat
		
			
BALANSE PR 31.12.			
Eiendeler			
Bankinnskudd
		
Medlemskonto b)
Sparekonto
Sum eiendeler
			
Egenkapital			
Kapital 01.01.
Årsresultat
Kapital 31.12.
			

Noter: 			
a) Inkl. Ny trapp Dagalivn-Bjørnvn kr 127.750,b) kr 15.000 øremerket Holmendammen,
kr 15.000 øremerket rekkverk, Hemingbanen
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Beløp i 1000 kr

2013

2012

216 900
120 600
337 500

173 459
15 000
188 459

78 100
29 146
600
32 845
133 271
273 962

83 539
44 109
600
46 681
178 837

63 538

9 622

14 053

13 113

77 591

22 735

2013

2012

36 554
480 259
132 304
649 117

32 732
409 862
128 932
571 526

571 526
77 591
649 117

548 791
22 735
571 526

Formann Arne Nordviste
Melkevn. 20, 0779 Oslo
Tlf 91 56 05 25
arne@nordviste.no

Johan Mohn
Holmenvn. 33, 0374 Oslo
Tlf 918 03 966
johan.mohn@nordialaw.com

Daglig leder Carolyn Dahr
Postboks 48, Vinderen, 0319 Oslo
Tlf 95 10 16 27
post@risvel.no

Renovasjon – Hageavfall – Minigjenbruksstasjon

Cath Heiberg
Ivar Aasensv. 14, 0471 Oslo
Tlf 22 14 69 28
cath.heiberg@vinderen.gs.oslo.no
Jack C. Evrin
Trosterudveien 33F, 0778 Oslo
Tlf 412 99 939
j-evrin@online.no
Line Langaard Solberg
Huldrevn. 21, 0781 Oslo
Tlf 952 13 874
linesolberg@online.no
Ian Swanstrøm
Holmenvn. 14, 0374 Oslo
Tlf 95 88 87 52
ian@dybwadfys.no
Kari Leegaard
Halvor Torgersens vei 3
0778 Oslo
Tlf: 984 10 443
karileegaard@yahoo.no
Jan-Diederik Advocaat
Gulleråsvn. 22C,0779 Oslo
Tlf 951 93 442
advocaat@online.no

Mens vi venter på nye Smestad avfallsmottak, anbefaler vi Grefsen eller
Haraldrud. I tillegg har flere bensinstasjoner mottak for malingspann,
lyspærer, batterier osv.

Grefsen Minigjenbruksstasjon og
hageavfallsmottak
Tar i mot mindre mengder farlig- og
elektrisk avfall, papir og papp. Adresse
Kapellveien 118. Kjør til Storo-krysset.
Ta til venstre opp mot Grefsen. Tredje
vei til venstre heter Kapellveien. Følg
denne noen hundre meter, forbi kapellet, til gjenbruksstasjonen på venstre
hånd. Tilbake, ta Betzy Kjelsbergs vei
ned til Ring 3 vestover. Åpningstider:
Mandag-fredag: 07.30-19.30, lørdag:
09.00-14.30

Haraldrud (tidl Brobekk) gjenbruksstasjon
Haraldrudvn 18. Innkjøring via Brobekkveien 87. Åpningstider: Mandag-fredag:
07.30-19.30, lørdag: 09.00-14.30
All slags avfall, hageavfall, gjenbruk og
”kontinuerlig loppemarked”.

RIS VEL
Postboks 48, Vinderen, 0319 Oslo
post@risvel.no
Bankgiro: 1607 38 57876
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