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Innkalling til årsmøte i RØA VEL 
Tirsdag 26. April 2016 kl. 18:30 

Sted: Røa Seniorsenter, Vækerøveien 205, 3. etg. 

Program 

Kl. 18:30 "Fagmøte" 

 Lars Asbjørn Hanssen (BU-leder): 

Hva skal til for å skape gode lokalsamfunn? Hvem har 

ansvaret? 

 Forfatter Nils Carl Aspenberg snakker om sin nye bok "Rundt 

omkring på Røa".  

Nils Carl vil også signere din bok 

Kl. 20:00 Årsmøte 

1. Registrering av fremmøtte 

2. Valg av møteleder, referent og representant til å medundertegne 

protokoll sammen med møteleder 

3. Styrets beretning for 2015 

4. Regnskapet for 2015, med revisors beretning 

5. Bevilget støtte 

6. Anvendelse av disponible midler 

7. Fastsettelse av kontingent for 2017 og forslag til budsjett for 2016 

8. Forslag fra styret 

9. Forslag fra medlemmer utenom styret 

10. Valg av styre, revisor og valgkomité 

mailto:post@roa-vel.no


Årsberetning 2015  RØA VEL 

-------------------------------------- Til det beste for Røa -------------------------------------   3 

Innhold 

1 Lederen har ordet ................................................................................. 4 

2 Hilsen fra Bydel Vestre Aker ................................................................ 6 

3 Årsmøtet 2015 ...................................................................................... 7 

4 Styrets beretning .................................................................................. 7 

5 Regnskap ........................................................................................... 12 

6 Forslag ............................................................................................... 14 

7 Styret og valg ..................................................................................... 15 

8 Årets Ildsjel ......................................................................................... 16 

9 Strategisk plan Bydel Vestre Aker 2016-2019 ................................... 16 

10 Røa Vels arbeid med frivillighet ......................................................... 17 

11 Røatunnelen ....................................................................................... 19 

12 Fossum-utbyggingen .......................................................................... 19 

13 Avfallsrydding ..................................................................................... 20 

14 Grønne lunger og møteplasser på Røa ............................................. 21 

15 Røarevyen 2016 ................................................................................. 21 

16 Røa Bad ............................................................................................. 22 

17 Peder Ankers Plass – en del av Norgeshistorien. ............................. 22 

18 Bogstad Vinterparadis ........................................................................ 23 

19 Jubileumsboken ................................................................................. 24 

20 Status Mærradalsbekken. .................................................................. 24 

21 ”Kom-deg-ut-dagen” ........................................................................... 26 

22 Sloradammen. .................................................................................... 26 

23 Bruk våre nettsider - roa-vel.no! ......................................................... 27 
 

  

Du er vel medlem i ditt lokale vel? 
Hvis ikke, betal kr 200 til konto 6051.06.12992 og pass på å 

oppgi adresse, email og mobil 



RØA VEL Årsberetning 2015 

4  --------------------------------------- Til det beste for Røa -------------------------------------- 

1 Lederen har ordet 
Vi er allerede et godt stykke inn i 2016- og kan se tilbake 
på 2015 som det første året inn i et nytt hundre år for Velet. 
I denne årsrapporten kan du lese mer om hva vi har vært 
engasjert av i 2015 - tilsynelatende våre tradisjonelle 
aktiviteter. 

Mye tid er imidlertid brukt på et initiativ som foreløpig ikke 
har vært veldig synlig, men som vi håper vil kunne prege 
2016. Stikkordet er frivillighet - med fokus på eksisterende 
lag og foreninger. Vi startet derfor kartleggingen av frivillige 
aktiviteter i vårt nærområde i 2015. 

I år ønsker vi å inspirere flest mulig til å delta i og bidra til 
gamle og nye nettverk av interessante og positive 
mennesker. Selv om mange er godt ”innbodde” Røaborgere, tror vi det ligger et 
potensiale i å få ut informasjon og fokus på alle frivillige sosiale aktiviteter i vårt 
nærområde. Engasjerer du deg tror vi dette bidrar til å styrke fellesskapet og til 
positiv tilhørighet til lokalsamfunnet.  

På nytt har vi derfor tatt kontakt med lokale lag, foreninger, skoler og Bydelen for å 
få til en markeringsdag for dette arbeidet. Sett derfor av formiddagen lørdag den 30. 
april! 

I samarbeid med handelsstanden arrangerer vi sentralt i Røa sentrum 30. april - 
”Frivillighetsdagen”. Her får alle god mulighet for å vise frem nettopp sin forening, 
sitt lag, sitt musikkorps eller sangkor - eller at nettopp du blir med i noe du ikke 
tenkte på før du kom! Suksessen avhenger av dere, Røa Vel kan bare være en 
tilrettelegger og døråpner. Vi håper mange vil stille opp og fortelle om sitt 
engasjement - og at mange vil komme og være med. Følg med på våre 
hjemmesider og se etter informasjon i Røa sentrum, omegn og i vår nye lokalavis 
Akersposten.no. 

Som en forlenget arm av kartleggingsarbeidet etablerte Røa Vel høsten 2015 et 
aktivt samarbeid med Vestre Aker Frivillighetssentral og Vestre Aker Bydel. Målet er 
å danne ”Forum for Frivillighet” i Bydel Vestre Aker - et initiativ som ble belyst på et 
stort møte den 12. November i Samfunnshuset.  Her ble ikke bare grunnene til at vi 
trenger en samlet plattform for frivilligheten i vår bydel belyst. Vi fikk også viktige 
fakta og stor inspirasjon fra Asker – der dyktige folk i kommunen har kartlagt, 
koordinert, inspirert og satt frivilligheten i system til glede for både unge og gamle. 
Les mer om dette interessante møtet og hva vi i vår bydel starter opp med senere i 
rapporten. 

Våren 2015 gjennomførte natur- og elve-entusiaster dugnad langs øvre del av 
Mærradalsbekken – fra enden av Røahagan og oppover mot Bogstad. Iherdig 
innsats resulterte i synlige resultater, men som innlegget til Ida Fossum Tønnesen 
viser, trenger vi en ny dugnad – i år blir den i august. Vi håper på stort oppmøte! 
Følg med på våre hjemmesider for dato og flere detaljer. 

Mærradalen - mer spesifikt Hovseterdalen – ble også gjenstand for stor 
oppmerksomhet rett etter skolestart i 2015. Etter den store utbyggingen på 
Hovseter i begynnelsen av 1970-årene er det nå behov for rehabilitering av vann- 
og avløpsledninger i Hovseterdalen. Dette betyr at de gamle rørene må graves opp, 
en stor jobb som Vann- og avløpsetaten har ansvaret for. Parallelt med denne 
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oppgaven har Oslo Kommune forpliktelser basert i en blå-grønn strategi for Oslos 
elver og bekker. Dette betyr at den delen av Mærradalsbekken, som nå ligger i rør i 
Hovseterdalen, bør komme frem i dagen. Røa Vel arrangerte derfor et folkemøte i 
august som belyste etatens planer og krav –og hvor lokalbefolkningen fikk fremført 
sine meninger. Les mer om Mærradalen senere i denne rapporten.  

Røa Vel mener vi har en viktig oppgave i å arranger folkemøter og dermed få våre 
beboere aktivt med i utviklingen av vårt lokalmiljø. Oppslutningen om flere slike 
møter har vært god, men hvilke andre aktiviteter bør Velet gjennomføre?  

Mot slutten av 2015 spurt vi derfor hva det neste decenniet – ja, bare hva de 
nærmeste årene vil bety for velarbeidet i vårt område og spesielt for Røa Vel.  

Vil det komme en befolkningsvekst som vil kreve fortetning i villaområdene våre? 
Kommer kravet om asylmottak igjen opp? Hva forventes av oss alle i integrering av 
flyktninger? Hvordan vil bystyrets grønne fokus innenfor kommunikasjon og miljø 
påvirke oss? Utfordringene er mange fremover!! 

Røa Vel tok opp disse potensielle utfordringer i en presentasjon overfor det nye 
Bydelsutvalget i Vestre Aker i slutten av januar 2016. Bakgrunnen var Røa Vels 
engasjement og ambisjoner i forhold til de relativt begrensede ressurser vi rår over. 
På den andre siden har Bydelen nå lagt frem sitt strategiske plan mot 2019. Her er 
det tre fokusområder: Folkehelse, Innovasjon og Frivillighet! Hva vil dette fokus 

på frivillighet bety for vårt lokalsamfunn og spesielt for Røa Vel? Hva forventes av 
og hva bør Røa Vel engasjere seg i? Og på hvilken måte kan Velet samarbeide 
med bydelens politikere og de kommunale etater for å optimalisere begrensede 
ressurser? Hva mener Røas borgere? 

Røa Vel ser for seg at vi bør få flere engasjert i våre felles oppgaver - som små og 
store trafikksaker, utvikling av sykkelveier, vedlikehold av grønne lunger, turveier og 
dyreliv - til gode forhold for musikk- og kulturlivet med egnede lokaler og nye 
samarbeidsgrupper - som noen eksempler. Her må en ikke være med i Røa Vel sitt 
styre, men kunne være ledere eller medlemmer av mer eller mindre kortvarige 
arbeidsgrupper. Da tror vi at vi kan hjelpe Røa borgere til både et mer aktivt 
engasjement og til mer effektivt samarbeid med Bydelen og kommunale etater om 
vår felles fremtid.  

Kommunikasjon og dialog er viktig for prioritering – så: Bruk våre hjemmesider - ta 
kontakt, snakk med oss. La oss sammen prioritere hva og hvordan Røa Vel bør 
arbeide - også etter sin hundre-og-ett års dag!  

Sist men ikke minst, få med deg Røa venner og naboer – oppfordre dem til å melde 
seg inn i Røa Vel så vi felles kan arbeide for alle på Røa. 

 

Hilsen 

Anne Bjørnebye Vik 

Styreleder Røa Vel 
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2 Hilsen fra Bydel Vestre Aker 
De fleste hundreåringer begynner å bli mett av dage. 
Så ikke med Røa Vel som feiret 100 år i fjor. Nå er de 
mere spenstig enn noen sinne. Røa Vel går inn i 2016 
med stort pågangsmot og med en klar bevissthet om 
hva frivillighet betyr for det sivile samfunn.  

Røa Vel sin allsidighet imponerer. De ønsker å være 
våkent tilstede om det som rører seg i lokalsamfunnet 
og hva som skal til for at en velforening kan bidra til et 
positivt livsmiljø for folk flest.  

Som politiker har jeg i flere år hatt gleden av å 
samspille med Røa Vel der det har vært naturlig. Som 
nyvalgt bydelsleder vil jeg bidra til å videreutvikle dette 
samspillet mellom frivilligheten og Bydelsutvalget i 
Vestre Aker. Gjennom sitt initiativ «Forum for frivillighet» har Røa Vel skapt en bred 
plattform for frivilligheten på Røa som kan utvikle denne bærebjelken som vårt 
samfunn må bygge videre på i fremtiden. Den vil bli helt avgjørende for hvordan vi 
skal skape et bærekraftig og levende samfunn som bidrar til den inkludering i et 
fellesskap som vi mennesker må ha for å leve gode liv.  

Jeg ønsker Røa Vel nok et godt livskraftig år og ser frem til et spennende og 
givende samspill også i det kommende år. 

Lars Asbjørn Hanssen 

Leder Bydelsutvalget (BU) 

Bydel Vestre Aker 

 

 

  

Foto 1 Åpning av Røabanen 24. jan. 1935, foto Wilse 
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3 Årsmøtet 2015 
Årsmøtet ble avholdt i Samfunnshus Vest 22. april 2015. I tillegg til styret ved 7 
representanter møtte 6 medlemmer, 2 ikke medlemmer uten stemmerett og 2 med 
gyldig fullmakt. 

Styrets beretning nedtegnet i vår Årsrapport for 2014 samt Regnskap for 2014 og 
budsjett for 2015 ble godkjent. 

Nye styremedlemmer valgt inn for 2 år var Nina Due, Einar Hannisdal. Bjørn Brenna 
og Per Olav Lystrup ble valgt som vara til styret for ett år, Liv Aasa Holm ble 
gjenvalgt som revisor og Bjørg Sandvei og Terje Bjøro ble valgt som valgkomite for 
ett år. 

Styret takket avtroppende styremedlemmer Hilde Wahl og Renate Grantsdottir for 
sin innsats i styret. 

4 Styrets beretning 
Mange av sakene nevnt i Styrets beretning er utfyllende beskrevet senere i 
rapporten. 

4.1 Møteaktivitet 

Styret har avholdt 10 styremøter i tillegg til årsmøtet. Møtene holdes vanligvis første 
mandag i hver måned. Vi har arrangert 2 folkemøter (Åpning av Mærradalsbekken 
og Forum for Frivillighet). Vårt tradisjonelle Nettverksmøte ble ikke arrangert i 2015. 

Beboere som ønsker å fremme saker overfor styret er velkomne. Send ditt forslag til 
post@roa-vel.no eller ta kontakt med ”ditt” styremedlem for en avtale – se våre 
hjemmesider for kontaktdata. 

4.2 Medlemskap i Røa Vel 

Vår medlemsmasse pr. 31.12.2015.består av ca. 1400 husstander. Dette antall 
representerer under halvparten av husstandene i vårt distrikt. Vi er av den 
formening at enhver husstand på Røa bør være medlem og derved støtte det 
arbeidet velet gjør for fellesskapet. Du som leser dette, er nok enig med oss i dette 
ønske!? Styret vurderer fortløpende mulige aksjoner for verving av flere 
medlemmer. 

Driften av Røa vel er 100% avhengig av medlemskontingenten. 

Vi oppfordrer derfor deg som medlem til å spørre din nabo og dine venner på Røa 
om han eller hun er medlem. 

4.3 Årets Ildsjel 2015 

Sammen med handelsstanden på Røa hadde Røa Vels styre den store glede å 
nominere Elin Horn Galtung til årets ildsjel. 

4.4 Samfunnshus Vest 

Striden rundt Samfunnshuset synes å være lagt i bero. Samfunnshusets årsmøte i 
april 2015 godkjente nye vedtekter. Stridens kjerne lå i leietakernes innflytelse i 
styret og stemmerett ved årsmøte. Et kompromiss vedrørende kandidatfordeling ble 
nådd. Du kan lese mer om dette på våre hjemmesider www.roa-vel.no. 

Før denne rapporten gikk i trykken ble det avholdt delegatvalg for gruppe 3 til 
Årsmøte 2016. Delegatene til årsmøte kommer fra 3 grupper: 22 lag og foreninger 

http://www.roa-vel.no/
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(hvor Røa Vel er en av disse) med 22 stemmer, gruppe 2 bestående av leietakere i 
bygget med 9 delegater og 9 stemmer og gruppe 3 bestående av 166 private og 
bedriftsmedlemmer med til sammen 9 stemmer. 

Røa Vel oppfordrer strøkets beboere å kjøpe seg en andel i Samfunnshuset og 
derved delta i utviklingen av huset. Din stemme vil telle ved valget våren 2017. 

Se Røa Vel hjemmesider. 

4.5 Omregulering Austliveien 2/4 (Torget og samfunnshuset) 

Bystyret godkjente høsten 2015 regulering av torget og området knyttet til 
Samfunnshuset og «kulturhustomten» mot badet. Utbyggers forslag, som for øvrig 
var støttet av Bydelen, var det alternativ som ble godkjent. 

Det blir spennende å følge med på den videre utvikling av planer og bygging samt 
et eventuell samarbeide mellom partene inkludert Samfunnshuset Vest. 

4.6 Røa-tunnelen 

Leder for Røa Vels tunnelprosjekt er Einar Hannisdal. 

4.7 Containeraksjonen (avfallsinnsamling) 

Røa Vel arrangerte i 2015 sin årlige avfallsinnsamling i dagene 4. og 5. mai i 
samarbeide med firma Renova. Vi var svært fornøyde med pris og innsats fra 
Renova. 

Med bakgrunn i det nye og flotte avfallsanlegget som ble åpnet på Smestad i januar 
2016 og kommunens innsamling av hageavfall, har styret i velet besluttet å avvikle 
den populære og tradisjonelle avfallstjenesten fra og med våren 2016. 

Røa Vel mener frigitte ressurser kan benyttes bedre, for eksempel som økonomisk 
støtte til tiltak i vårt distrikt som kommer alle våre medlemmer til glede.  

 Se Røa Vel hjemmesider. 

4.8 Røa Revy- og TeaterSkap 

Den flotte oppsettingen av Røarevyen 2014 har inspirert en gruppe i vårt distrikt til å 
føre dette videre til noe mer. Røa Revy- og TeaterSkap er nå etablert som en ideell 
forening med mål om å skape en ny revy høsten 2016. 

4.9 Samarbeide med Handelsstanden - et penere Røa 

Velet har innledet samtaler med handelsstanden for å se om vi kan finne løsninger 
for et penere Røa. Dette kan omhandle skilting, plakater, rydding, oppslagstavler 
mm. Vi ser gjerne våre leseres kommer med sin mening om dette. 

4.10 Forum for Frivillighet 

Se egen artikkel om frivillighet og leders diskusjon om dette tema tidligere i denne 
rapporten. 

4.11 Juletrefest 

Det ble ikke arrangert juletrefest i januar 2016. 

Styret er enstemmig enig om å droppe videre planer med juletrefester. Vi ser et 
marginalt behov og relativt store kostnader. 
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4.12 Elvevandring – øvre del av Mærradalsbekken 

I forbindelse med «Kom deg ut dagen» ved Bogstadvannet i høst ble det arrangert 
en tur opp langs Mærradalsbekken fra Røahagan til Bogstad. Ida Fossum 
Tønnesen var turleder og fortalte om planter, trær, dyreliv og historiske steder. 

4.13 Snarganger 

Vi har to snargangsaker under bearbeiding i 2015/2016: Snargangen mellom Røa 
Terrasse og Ekraveien og stien ned mellom Røaknekken og Røahagan. Begge 
traseer er brukt mye og er svært bratte og praktisk talt ubrukelige på vinterstid. Nytt 
opplegg med trapper og rekkverk synes nødvendig for begge traseer. 

Dette tema er ikke på noen måte nytt for Velet, men er nå nok en gang tatt opp av 
naboer som ønsker fremdrift. Røa Vel er i ny dialog med både Bymiljøetaten og 
Bydel Vestre Aker om saken.  

Disse initiativene videreføres i regi av engasjerte naboer/beboere. 

4.14 Høyspentmaster i Mærradalen 

Ingen videre utvikling på denne saken. Så langt ser det ut som om Mærradalen blir 
skånet for høyspentmaster – se utførlig rapport i vår 2014 årsrapport som også 
ligger på våre hjemmesider. 

4.15 Sykkelveier 

Røa Vel er engasjert i gode sykkelveier og følger med på de planer/initiativ som 
fremmes i kommunen. Det er i hovedsak tre traseer som står i fokus: 
Sørkedalsveien frem til Peder Ankers Plass, Griniveien fra Lysakerelven frem til 
Røakrysset og Vækerøveien sydover. Røa Vel er, i likhet med Bydelens politikere, 
av den oppfatning at sykkeltraseer med fordel kan legges inn i de grønne 
områdene, der dette er mulig. 

4.16 Grønne lunger 

Arbeidet med våre «grønne lunger» er en kontinuerlig oppgave. Oversikt på 
løpende prosjekter ble behørig presentert i årsrapportene for 2012 og 2013. Vi 
opplever et positivt samarbeide med Bymiljøetaten og Bydelen på flere av våre 
prosjekter Du kan lese mer om dette på våre nettsider. 

I 2015 ble nye benker satt opp ved Grinidammen og nytt piknikbord ved 
«Jokerbanen» mellom Linhusveien og Ekraveien.  

Vi har ventet lenge på nye benker på de grønne «snippene» ved Melumveien og 
Harald Løvenskiolds vei og foran kirken. Disse forventes levert våren 2016. 

To av våre grønne lunger er i 2015 fristilt fra tidligere barnehagedrift til rent 
grøntområde – Finnhaugveien og Snargangen. Velet er i kontakt med Bymiljøetaten 
for å se på mulig ny anvendelse og stell av disse. 

4.17 Gangvei mellom Ostadalsveien og Røa bad 

Noen Røabeboere er kjent med stien som går langs trikkelinjen fra Ostadalsveien 
opp til Samfunnshuset. Denne stien ble i forbindelse med bygging av badet 
fullstendig renovert og står nå frem som en flott gangvei. 

Vi avventer dog en ordning der det flotte lysanlegget får tilkoplet strøm. Det pågår 
tydeligvis en intern diskusjon innen etatene om ansvaret for strømregningen. 
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4.18 Vei/ trafikk og samarbeide med Bydelen 

Røa Vel har hatt et godt forhold til bydelen hva angår trafikksaker og våre 
henvendelser har blitt tatt positivt imot. Den videre saksgangen har det imidlertid 
ikke skjedd stort med, og sakene omtalt i forrige årsberetning står fortsatt på stedet 
hvil. Dette kan virke demotiverende, men sett i lys av hvor mange år vi har kjempet 
for Røa-tunnel uten synlige resultater, skal man ikke være alt for utålmodig. 

Vi har fortsatt tro på å oppnå resultater over tid, og ber Røa-beboerne kanalisere 
fremtidige saker via Velet. Sammen står vi tross alt sterkere enn hver enkelt alene. 

4.19 Frivillighetsdag på Røa 30. april 

I samarbeide med handelsstanden og en rekke frivillige grupper og foreninger vil 
det arrangeres en familiedag på Røa 30. april. Mottoet er å se og bli sett – ganske 
enkelt å knytte kontakter i vårt miljø.  

Se mer om dette under Lederen og følg med på våre hjemmesider om mer detaljer 
etter hvert som vi nærmer oss dagen. 

4.20 Røa bad 

Røa Bad åpnet for publikum 4. mars 2015. En åpningsseremoni med omvisning 
fant sted 3. mars 2015 der byens politikere og en rekke «Røavenner» var invitert. 

Vi oppfordrer våre beboere å besøke dette flotte anlegget. Hvis du møter frem før 
kl. 16:00 vil ha gleden av gunstige priser. 

 

4.21 Røa Vel og det nye Bydelsutvalget 

Etter kommunevalget høsten 2015 er sammensettingen av Bydelsutvalget (BU) 
endret med mange nye representanter. Røa Vel opplever at samarbeidet med 
Bydelen er svært viktig og fikk derfor anledning til å presentere oss for et fullsatt BU 
i januar 2016. 

4.22 Peder Ankers Plass 

Et prosjekt for å utbedre plassen er satt i gang med Jostein Refsnes som leder. Vi 
ser store muligheter til å bringe verdighet til denne plassen. Som del av 
oppgraderingen ser vi for oss utbedring av den fredete steingarden. Røa Rotary har 
bevilget kr 3000 til utredning av steingjerde-eksperter. 

4.23 Facebook 

Røa Vel sliter med å få på plass sin Facebookside. Vi er i kontakt med Facebook 
om saken og håper på en snarlig løsning. 

4.24 Mærradalsbekken 

I forbindelse med Mærradalsbekken arbeidet Velet med to saker; dugnad i øvre del 
av bekken fra Røahagen til Bogstad, og folkemøte om hvorvidt bekken – som nå 
går i rør – skal åpnes eller ikke i forbindelse med Vann- og avløpsetatens 
rehabiliteringsprosjekt. Begge saker videreføres i 2016. 

4.25 Bogstadvannet badeplass.  

Vi noterer oss at Bymiljøetaten har satt inn nye flytebrygger på Bogstadvannet. 
Dette er flott etter forfall over lengre tid. Bymiljøetaten vil også sette fokus på og 
«justere» Canadagjessenes invasjon av badeplassen. 
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4.26 Nettverksmøte 

Det populære “Nettverksmøte” ble arrangert – 17. februar 2016. Denne gang i Røa 
Seniorsenters lokaler. Nettverksmøte samler ledere og entusiaster fra våre lag og 
foreninger, politikere, utbyggere, skoler, kirke, handelsstanden mfl. Vi møtes for å 
bli bedre kjent, utveksle informasjon og diskutere aktuelle saker i trivelige og 
inspirerende omgivelser. I år var 60 personer påmeldt. 

4.27 Jubileumsboken – Røa vel 100 år 

Jubileumsboken rakk frem til innspurten av julehandelen i desember 2015. Røa Vel 
takker forfatter og forlegger Nils Carl Aspenberg for flott innsats for å få boken utgitt. 
Nils Carl Aspenberg vil også snakke om boken på vårt årsmøte 26.april. 

4.28 Utbygging på Fossum 

Røa Vel er svært opptatt av dette prosjektet som kan bety en utbygging av 1650 til 
2000 boliger i perioden 2017 til 2029. Hvis dette prosjektet blir en realitet, vil det ha 
stor innvirkning på vårt miljø på Røa med trafikale utfordringer som allerede er 
betydelig ikke minst på grunn av gjennomkjøring til og fra Bærum. Se separat sak. 

4.29 Utbygging Aslakveien 

Aslakveien 20 AS foreslår å omregulere 
Aslakveien 20-28 fra industri til bolig. 
Hovedhensikten med planen er å legge til rette 
for et større boligprosjekt med 410-420 boliger. 
Røa Vel har lagt ut saken på sine hjemmesider 
og har erklært sin støtte til naboer hvis det er 
ønske om å legge til rette for et 
informasjonsmøte med kommune og utbygger.  

4.30 Medlemskap i andre foreninger 

Røa Vel er selv medlem av noen organisasjoner som vi mener vi bør være med for 
å støtte eller på annen måte kan ha nytte gjennom et medlemskap. Medlemskap 
blir vurdert fortløpende og er pt: 

 Bogstad Gårds venneforening fra xx 

 KUV - Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo -styrerepresentasjon 

 Lysakervassdragets venner fra 2013 

 Norsk Forening mot Støy 

 Røa Handel/Røa senterforening 

 Samfunnshus Vest SA ( 1 andel) 

 Sørkedalen Historielag fra 2013 

 Ullern Historielag fra 2013 

 Vellenes Fellesforbund (VFO) fra 2013 

 Vindern Historielag 
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5 Regnskap 
 Budsjett (k) Regnskap 

 2016 2015 2015 2014 

INNTEKTER     

Medlemskontingent 270 280 271 800 286 810 

MVA-kompensasjon KUV 30 30 67 918 27 145 

SUM INNTEKTER 300 310 339 718 313 955 

UTGIFTER     

Administrasjon 15 15 9 415 13 733 

Møteutgifter inkl. årsmøte og 
nettverksmøte 

50 15 4 951 36 484 

Årsberetning 50 30 35 047 70 445 

Avfallscontainere 0 50 45 000 72 571 

Bevilgninger 30 10 10 000 10 000 

Kontingenter andre  10 10 7 675 8 750 

Annonser 5  0  

Jubileumsarrangementer/Røadager 15  0 45 425 

Jubileumsbok  0 30 0 11 360 

Jubileumsrevy/Røarevy 2016 0 25 0 28 286 

     

Juletrefest 0 20 0 565 

Andre prosjekter –(note 1)  50 20 -11 995 2 200 

Konflikt med Samfunnshus vest, 
egne advokatkostnader (note 2) 

0 20 294 235 748 

Konflikt med Samfunnshus vest, 
andre kostnader 

0 150 150 000 28 509 

Røa Tunnelen 10 10 0  

     

SUM UTGIFTER 235 385 250 386 564 075 

SUM INNTEKTER 300 310 339 718 313 955 

SUM UTGIFTER 235 385 250 386 564 075 

DRIFTSRESULTAT 65 -75 89 332 -250 120 

FINANSIELLE POSTER 1 5 855 7 009 

RESULTAT OVERFØRT TIL 
EGENKAPITAL 

66 -70 90 187 -243 112 
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5.1 Balanse 

Balanse 2015 2014 

FORDRINGER    

Utestående kontingentkrav (Bet. Jan. 16) 800  

EIENDELER    

Bankinnskudd 1 337 877 262 663 

Bankinnskudd 2 42 087 41 494 

Andeler i Samfunnshus Vest 5 500 5 500 

SUM EIENDELER  386 264 309 657 

    

GJELD OG EGENKAPITAL    

Udisponert egenkapital pr. 1.1 2014 209 657 452 769 

Resultat årets drift  90 187 -243 112 

GJELD    

Bogstad Vinterparadis bevilget 50 000,- i 2012 0 50 000  

Røabenken bevilget 50 000,- i 2012 41 420 50 000  

Renova ikke fakturert avfallshenting 2015 45 000  

SUM GJELD OG EGENKAPITAL  386 264 309 657 

Note 1: Diverse utlegg kr. 3005,05. Støtte fra Statnett kr. 15 000. Sum -kr. 11 994,95  

Note 2: Faktura Simonsenvogtwiig kr. 8438, Omforent sluttoppgjør SHV mottatt kr. 8144,00, 
Sum kr. 294 

 

5.2 Revisors beretning 

 

  

Revisors beretning for 2015 

Jeg har gjennomgått regnskapet for 2015 og funnet det i orden 

Oslo 04.03.2016 

 

Liv Aasa Holm 

Revisor 
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5.3 Bevilgninger 

Styret har mottatt søknader og bevilget støtte til søkere i liste nedenfor. 

Styret har som policy at Velet gjerne mottar søknad om støtte, men at støtte ikke 
gis til generell drift av foreninger. Styret vil behandle søknader knyttet til prosjekter 
eller engangsinvesteringer til nytte og glede for Røabeboere i sin helhet. 

Søkere og støtte gitt i 2015: 

NB – kr 50.000 til Bogstad Vinterpark ble bevilget i 2012, men først utbetalt i 2015 
for innkjøp av ispleieutstyr/traktor 

Nr. Søker Søknaden gjelder Søkt om 

beløp 

Bevilget 

beløp 

 Hovseter skole bordtennisbord 10.000 10.000 

 Til sammen  10.000 10.000 

5.4 Kontingent 

Kontingenten for 2017 forblir kr 200/husstand. 

5.5 Forslag til budsjett for 2015 

Se avsnitt 4 

6 Forslag 

6.1 Forslag fra styret 

Styret har ingen øvrige forslag 

6.2 Forslag fra medlemmer utenom styret 

Det er per 1. mars 2016 ikke kommet inn forslag fra Røa Vels medlemmer. 

  

Kjøp Jubileumsrevyen på DVD 
Den dekker hele forestillingen med over 20 akter. Prisen er kr 250 og du får den 

levert ved å sende epost til revy@roa-vel.no eller ringe Anne: på 917 53 951 

Kjøp Jubileumsboken 
Røa Vel 100 år – «Rundt omkring på Røa» 

Du får den på Røa Bok og Papir ved Røa torg. 

Boken er rikt illustrert på 255 siden og koster kr 300 

mailto:revy@roa-vel.no
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7 Styret og valg 

7.1 Styret for perioden 2015 - 2016 

Styret har etter årsmøtet 2015 hatt følgende sammensetning: 

Rolle Navn 
Styret 
siden 

Status før 
årsmøte 2016 

Leder  Anne Bjørnebye Vik 2013 Ikke på valg 

Styremedlem Jan T. Herstad 2007 På valg 

Styremedlem  Trond Haarbye 2009 Ikke på valg 

Styremedlem Roar Møll 2012 På valg 

Styremedlem Dag Bayegan Harlem 2015 Ikke på valg 

Styremedlem Einar Hannisdal 2015 Ikke på valg 

Styremedlem Nina Due 2015 Ikke på valg 

Styremedlem, vara Bjørn Brenna 2012 På valg 

Styremedlem, vara Per Olav Lystrup 2015 På valg 

Valgkomite Terje Bjøro 1/2015 På valg 

Valgkomite Bjørg Sandvei 1/2015 På Valg 

 

7.2 Styret og valgkomite for 2016/2017 

Valgkomiteens forslag til styre med angitt periode. Etter våre vedtekter skal styret 
ha 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

Styrets forslag til valgkomite er gitt i tabellen under. 

 

Rolle Navn Adresse Telefon Tid 

Leder Anne Bjørnebye Vik Holmenkollveien 87A 917 53 951 1 år 

Styrem.    2 år 

Styrem. Trond Haarbye Sørkedalsvn. 183 B 911 70 667 2 år 

Styrem.    2 år 

Styrem. Nina Due Nordengveien 18 986 60 962 1 år 

Styrem. Dag Bayegan-Harlem Ove Kristiansens v. 8C 902 89 072 1 år 

Styrem. Einar Hannisdal Øvre Myrhaugen 14 909 20 905 1 år 

Varam. Bjørn Brenna Lilleveien 4B 900 80 601 1 år 

Varam. Jan T Herstad Sørkedalsveien 243 905 55 383 1 år 

Valgkomi Terje Bjøro Arnulf Øverlandsv.266 901 83 528 1 år 

Valgkom. Bjørg Sandvei Nordengveien 34 480 04 854 1 år 

 

7.3 Forslag til revisor for 2014-2015 

Revisor for 2014 har vært Liv Aasa Holm. Styret foreslår gjenvalg. 
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8 Årets Ildsjel 
Handelsstanden på Røa har hvert år hatt gleden av å hedre en av områdets 
beboer, en organisasjon eller et lag – som har gjort en ekstraordinær innsats for 
Røa. I 2015 synes derimot handelsstanden at utvelgelsen og utdelingen av denne 
viktige prisen skulle overlates til Røa Vel. Det synes vi var en stor ære! Slik fikk Røa 
Vel den store glede å dele ut Årets Ildsjel pris 2015! Det var ikke vanskelig å finne 
en kandidat! 

Røa Vel nominerte straks og enstemmig prisen til en ildsjel av de helt store - en 
person som hele sitt aktive politiske liv har 
hatt – og fremdeles har – Røa i sitt hjerte. 
Utdelingen bød imidlertid på visse 
utfordringer - årets Ildsjel var nemlig på en 
velfortjent ferie – og det på en ganske 
annen breddegrad enn Røa. Men hva kan 
ikke moderne teknologi ordne - via telefon 
og mikrofon fikk publikum høre en velkjent 
dialekt - ikke fra Røa men mye lengre 
vestfra! Med Bergensk klang var ikke 
mange i tvil om hvem som kallet oss opp 
med sitt blide ”halloen” - nemlig Elin Horn 
Galtung!  

Elin Horn Galtung er en meget aktiv dame 
som aldri synes en sak er for stor eller for 
liten; en dame med enorm arbeidskapasitet, utrolig inkluderende og deltakende, 
utrolig engasjert i alt som angår Røa.  En dame som startet som medlem i 
Husmorlaget etter at hun og familien slo seg ned i området, men som etter hvert 
også ble mer politisk engasjert. I 1987 kom Elin inn for Høyre i Røa Bydelsutvalg - 
som det het den gangen.  Som den fødte og uredde person hun er overtok hun i 
1991 som bydelsleder for Bydel Vestre Aker. Siden da er Elin blitt MOR RØA – eller 
som hennes politiske kollegaer har kalt henne: ”Dronningen fra Vestre Aker”. Men vi 
synes nå hun heller fortjener tittelen ”Borgermester av Røa”- en tittel som passer 
utrolig godt til vår bergenske flotte Røapolitiker. 

Røa Vel er stolte av å kunne overrekke prisen til Elin Horn Galtung. Etter valget i 
høst er nå Elin å finne i Bystyret. Som medlem av Finanskomiteen håper vi hun får 
stor innflytelse til beste også for Røa.  

9 Strategisk plan Bydel Vestre Aker 2016-2019 
Forrige utgave av Vestre Aker Bydel sin strategiske plan definerte bydelens 
verdigrunnlag, brukerorientering, konkrete mål, delmål og strategier på en rekke 
områder for 2012 til 2015.  Nå er en forlenget plan for 2016 til 2019 utarbeidet. 
Denne er meget kort, og har hovedfokus kun på tre områder: Folkehelse, 
Innovasjon og Frivillighet! 

Dette er utfordrende: Alt Røa Vel, lag og foreninger bidrar med er for det aller, aller 
meste basert på frivillighet. Hva mener nå Bydelen med denne tilsynelatende økte 
fokus på nettopp frivillighet? Skal nå frivilligheten overta enda flere av de mange 

Foto 2 Elin Horn Galtung med den 
nydelige prisen som er laget av 
Gullsmeden på Røa og gitt i gave fra 
Handelsstanden på Røa 
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utfordringer og oppgaver Røa og bydelen står overfor?  

Svaret kan være både ja og nei. Men frivillighet er og blir frivillig - og skal være et 
positivt ladet begrep. Frivillighet er å dele noe av seg selv for å glede noen andre; ja 
det utøves sågar av egen fri vilje og uten lønn for å gagne mennesker utenfor egen 
familie og hushold.  

Frivillighetssektoren har alltid bestått – og er sterk også i vårt område med 
loppemarkeder, idrettsarbeid, musikkliv og mye, mye annet. Mange er nok 
oppmerksom på at vi allerede i 2007 fikk en stortingsmelding om frivillighet, 
“Frivillighet for alle” (St.meld. nr. 39 (2006-2007). Det “nye” er bedre organisering og 

tettere samarbeid og kommunikasjon mellom de mange aktører. 

Fra denne meldingen ønsker vi å ta tak i følgende aspekter: 

 Legge til rette for at alle kan delta i frivillig arbeid 

 Samordne og utvikle vår lokale frivillighetspolitikk 

 Sikre frivillighetens uavhengighet og mangfold 
 

Det siste punktet er viktig og utfordrende, særlig i tider som nå. Frivillighetens 
mangfold og uavhengighet er kjernen og drivkraften. Men som alle vet, trenger også 
frivilligheten ressurser, både av økonomisk og strukturell karakter. Vi ønsker oss 
derfor også støtte fra lokalsamfunnet, og ikke minst Bydelen; både fra politikere og 
byråkrater. De er viktige aktører ikke minst for bevilgninger, tilrettelegging og 
politikkutforming.  

Røa Vels erfaringer gjennom 2015 har vært svært positive. Vestre Akers ledende 
politikere og bydelsdirektør støtter vårt initiativ til en samling av frivilligheten som er 
beskrevet i denne årsrapporten. Med referanse til Bydelens strategisk plan 
fremover ser derfor Røa Vel for seg at Bydelen vil påta seg en del av de øvrige 
forholdene som Stortingsmeldingen peker på, dvs “sørge for bedre vilkår for frivillig 
virke lokalt” samt “øke kunnskapen og oppmerksomheten om frivillighetens rolle og 
betydning for samfunnet”.  

Vi er spente på samarbeidet med lag, foreninger og Vestre Aker Bydel i 2016 og 
årene fremover! 

10 Røa Vels arbeid med frivillighet 
Røa Vel hadde høsten 2015 flere møter med Vestre Aker Frivillighetssentral. 
Sammen arrangerte vi oppstartsmøte for Forum for Frivillighet i bydelen den 12.11 i 
Samfunnshuset. Vel 50 deltakere hadde funnet veien. Jan O. Nytveit, 

bydelsdirektør i Vestre Aker bydel presenterte data som viser utfordringsbilde 
knyttet til sosial ulikhet i bydelen: Vestre Aker er den bydelen med best 
folkehelseprofil i Oslo, men er samtidig den bydelen med størst ulikheter. Han 
presenterte kort de tre innsatsområdene i bydelens strategiske plan for perioden 
2016-2019; folkehelse, frivillighet og innovasjon. Bydelen har et stort potensiale 

i å samarbeide med frivilligheten- vi kan skape felles synergieffekter. Frivillighet er 
et godt supplement til kommunale tjenester, men skal ikke erstatte disse!  

Bydel + frivillighet = godt folkehelsearbeid! Bydel Vestre Aker støtter opprettelsen 
av et forum for frivillighet i Vestre Aker og stiller med sekretær i forumet.  

Frivillighetskoordinator Heidi Thommessen fra Asker fortalte om erfaringene 

derfra.  
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Asker kommune ligner sosioøkonomisk mye på Bydel Vestre Aker. Asker bydel har 
jobbet systematisk med frivillighetsarbeid siden 2006. Sentralt i oppstartarbeidet var 
Frivillighetsmeldingen 2007. Fem år etter har følgende skjedd innen frivillighet i 
Asker:  

Årlig frivillighetskonferanse og prisutdeling, ny frivilligsentral, ansatt 
frivillighetskoordinator, frivillighetsportal på nett, frivillighetsutvalg med 
representanter fra de største paraplyorganisasjonene, nytt fag på ungdomsskolen. 
Ny frivillighetsmelding i 2013 "Lett å være frivillig i Asker".  Dette ble et svært 
inspirerende foredrag hvor vi fikk se hvor mye de hadde fått til. 

Espen W. Andresen, 

leder Vestre Aker 
Frivillighetssentral, 
snakket om ”Hvorfor et 
Forum for Frivillighet i 
Vestre Aker?” Espen 
presenterte tall knyttet til 
frivillighet i Norge. 
Målsetninger for et 
Forum for frivillighet bør 
være bedre samarbeid 
mellom bydel og frivillige, 
dele ideer og erfaringer, 
være en høringsinstans 
for bydelen. Espen så for 
seg f. eks en "bydelsdag" 
hvor frivillige kan vise seg fram og presentere sine aktiviteter. Et Forum for 
Frivillighet skal jobbe for å samle frivilligheten i Vestre Aker, på tvers av gamle 
bydelsgrenser! Forumet skal være åpent for alle. 

Etterpå var det livlig diskusjon og innspill fra salen. Det var bred enighet i 
forsamlingen om å opprette et Forum for Frivillighet i Vestre Aker. Videre å opprette 
en arbeidsgruppe som skal komme fram med et forslag til styresammensetning og 
forslag til vedtekter.  

Den 9.12. hadde arbeidsgruppen sitt første møte, og konkluderte med følgende 
prioriterte arbeidsoppgaver i 2016:  

Først en analysefase med kartlegging av frivilligheten i bydelen, gjennomgang av 
frivillighetsmeldinger fra Ullern, Østensjø og Asker. Deretter å lage et utkast til en 
modell for Vestre Aker basert på analysene, og invitere frivillige organisasjoner/lag 
til idédugnad for å arbeide med felles målsettinger + presentere arbeidsgruppens 
skisser. 

Således er arbeidet med frivillighet godt i gang, og vi bør kunne se gode resultater 
allerede i 2016. 

Foto 3 Fra møte i Samfunnshuset. Bilder: Bjørnebye Vik 

Webmaster – noe for deg? 
Er du interessert i layout og kommunikasjon og har sans for IT? 

Vi søker en Røaboer som kan hjelpe styret med våre hjemmesider. Vi jobber med 
et svært moderne system (SquareSpace) med mange spennende muligheter. 
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11 Røatunnelen 
Denne saken har vært diskutert i mange år. 

I 2013 la Oslo kommune ut anbud for en konseptvalgutredning: 

«Anskaffelsen skal dekke behov for konsulentbistand i forbindelse med utarbeidelse 
av Konseptvalgutredning for eventuell Røatunnel. Hensikten med en 
konseptvalgutredning er å sikre at investeringsbeslutninger i Oslo kommune 
underlegges reell politisk styring og at de beste løsningene for kommunen velges. 
Denne KVUen er en politisk bestilling fra Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø 
og samferdsel (MOS). Røa belastes av gjennomgangstrafikk langs 
Griniveien/Sørkedalsveien. Bestillingen peker på ønske om byutvikling og gode 
byrom for syklende og gående samt lav ulykkesrisiko. Utredningen skal ta for seg 
konseptuelt forskjellige løsninger for Røa sentrum, for å bedre situasjonen. 
Forskjellige tunnelalternativer må sees i forhold til «dagalternativ» 

KVU er levert til Oslo kommune, og første forslag til kvalitetssikring av KVU ble 
returnert fra Byrådet til fagavdelingen. Nytt forslag til kvalitetssikring antas å bli 
godkjent i disse dager, og legges så ut på anbud. Da vil KVU bli offentliggjort.  Svar 
på kvalitetssikringen antas å foreligge i sommer. Så om vi legger til litt 
slingringsmonn, kan vi ved årsskiftet 2016/2017 kanskje kunne lese 
kvalitetssikringensrapporten. Deretter ny politisk behandling. 

 

12 Fossum-utbyggingen 
Utbygger fremmet for Bærum kommune i 2015 forslag til utbygging. Planforslaget til 
områderegulering åpner for opptil 2000 nye boliger i et avgrenset område i nedre 
del av det kulturlandskapet som strekker seg fra Bogstadvannet og videre oppover i 
Sørkedalen. Området med Smiejordet er en del av Grinijordene og Fossum og er 
en av fem prioriterte større jordbruksområder i Bærum kommunes kulturminneplan 
og vist med nasjonal og regional verdi i Fylkesdelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer.  
Planområdet grenser mot Lysakervassdraget, som er av nasjonal verdi for biologisk 
mangfold. Området ligger ca. 2 km fra et godt kollektivknutepunkt og senter på 
Eiksmarka. Planforslaget legger til rette for opptil 190 000 m2 BRA til boligformål, og 
høyder på 3 til 5 etasjer, og har en relativ høy tetthet i forhold til områdets 
beliggenhet. Planen legger videre til rette for en ny skole, barnehager og et 
lokalsenter med dagligvarebutikk og tjenesteyting på inntil 2500 m2. 
 
Mange høringsuttalelser var kritiske, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet 
innsigelse til planforslaget og mente planforslaget ikke oppfyller de krav 
Miljøverndepartementet har satt, bl.a. om en tilfredsstillende samlet kollektivløsning 
for området. Videre at Bærum kommune må prioritere fortetting av eksisterende 
knutepunkt, og utbygging langs etablerte kollektivakser før området eventuelt kan 
bygges ut. Den geotekniske rapporten ble ikke ansett å være dekkende for hele 
planområdet, og Fylkesmannen fremmet også innsigelse til at det ikke er 
dokumentert tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred. 
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13 Avfallsrydding 
Den tradisjonelle og mangeårige innsamling av avfall vil opphøre fra og med 2016. 
Bakgrunnen til denne noe vanskelige beslutning ligger i det supre tilbudet som nå 
tilbys fra kommunen. Det nye mottaket på Smestad som åpnet i januar 2016. 
Dessuten kjenner vi jo til kommunens innsamling av hageavfall i vårt distrikt. 

Styret i Røa Vel mener at vi kan 
bruke fristilte midler til andre 
gode formål i vårt distrikt.  

Den nye gjenbruksstasjonen på 
Smedstad ligger utenfor 
bomringen og er lett tilgjengelig 
for oss på Røa. Du finner den i 
Ullernchausseen 26, 0379 Oslo. 
Det store fiolette bygget til 
venstre på bildet. Ta til høyre i 
Smestadkrysset og hold til 
høyre utenfor Ring 3 ved neste 
kryss. 

 

Åpningstider: 

 Hverdager 07.30-19.30 

 Lørdager 09.00-14.30 

 Søndag stengt 

De tar imot følgende: Du kan ikke levere: 

 inntil 3 m3 større typer avfall 

 mindre mengder hageavfall i 

plastsekker som tømmes. Større 

mengder hageavfall kan enkelt leveres 

på Bygdøy mottaksstasjon. 

 inntil 8 dekk, ikke lastebildekk 

 isolerglassruter med PCB eller 

klorparafiner innenfor målene 1,2x2,1 

meter 

 møbler og andre artikler til ombruk 

 

 asbest/eternitt og asbestholdige 

materialer 

 gassflasker, primuser og andre typer 

beholdere med gass under 

 matavfall 

 stubbloftsleire 

 løsmasser som stein, tegl, betong, jord 

og asfalt 

 

 

 

 

 

 

Bruk Appen BYMelding og meld 
fra om saker som ikke er i orden 
– lys, måking, strøing søppel ol. 



Årsberetning 2015  RØA VEL 

-------------------------------------- Til det beste for Røa -------------------------------------   21 

14 Grønne lunger og møteplasser på Røa 
Vi har brukt en del spalteplass på dette området de siste årene. Nedenfor gis en 
kort status på de løpende prosjekter. 

14.1 Hjørnet Melumveien Harald Løvenskiolds vei 

De tidligere omtalte benker kom ikke opp som planlagt våren 2013 grunnet sommel 
i Bydelen. Vi forventer at disse kommer opp våren 2016. 

14.2 Grinidammen – benker 

Benkene på toppen av plenen er skiftet ut med den nye modellen sommeren 2015. 

14.3 Ankerveien ned mot Lysakerelven 

Veistubben ned til elven ble ryddet og gruset i 2014. Sist år (2015) ble det satt opp 
med nye LED lamper på den samme strekning– flott Bymiljøetaten!! 

14.4 Jokerbanen – piknik bord 

Vi snakker her om fotball- og skøytebanen på området mellom Linhusveien og 
Ekraveien. Piknikbord er satt ut våren 2015. 

14.5 Voksenjordene 

Oppryddingsprosjekt startet senhøstes 2013. Sommeren 2014 ble gårdbruker 
Trond Pinsli fra Sørkedalen ferdig med rydding av selve jordet og vi har i vinter igjen 
hatt glede av skiløyper på jordet. Det gjenstår en del arbeide med kanter, 
bortkjøring av trevirke og ikke minst fresing av stubber og oppløying, for at det ikke 
skal gro igjen på nytt. 

 

15 Røarevyen 2016 
Røarevyen som ble satt opp av en rekke ildsjeler i forbindelse med vårt 100-

årsjubileum i 2014, var en klar suksess. Ja, den var så god og skapte så mye glede, 
at det i kjølvannet av arrangement ble skapt et ”produksjonsselskap”  kalt «Røa 
Revy- og TeaterSkap» - eller RRTS. Dette ble stiftet og registrert 17. september 
2015 i Brønnøysundregistrene som en 100% ikke-kommersiell forening.  

Her er det bare snakk om frivillig innsats for 
å skape kulturaktiviteter - ikke bare for Røa 
men for hele Vestre Aker bydel - og alle 
andre som vi være medlem eller bare 
publikum!  

RRTS har som formål å ”engasjere befolkningen og knytte enkeltmennesker 
sammen på tvers av alder, kjønn og etnisitet i positive sosiale og kunstneriske 
aktiviteter; bringe frem talenter som ønsker å underholde i nærmiljøet, samt å skape 
entusiasme i lokalmiljøet i bydel Vestre Aker”. Den nye foreningen står nå på egne 
ben og er ikke lenger forretningsmessig knyttet opp i Røa Vel. 

Røa Revyen 2014 var et stort løft med masse hardt arbeid – og kanskje med 
knappest mulige tidsmarginer - også for å få det økonomiske til å gå rundt. Vi har 
lært - vi vet hva som skal til - og vi ønsker å vise vårt publikum en proff revy med 
lokale stjerne som akkompagneres av solide musikere i herlig lyssetting og med 
god lyd. Derfor er RRTS lagt opp som en medlemsforening med en meget moderat 
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medlemsavgift. Om mange nok støtter oss vil vi kunne gi mange fold tilbake!  

RRTS er alt i gang med å lage den nye 2016 Røa Revyen! Foreningen har et 
arbeidende styre med Christine Wehler Knudtzon som leder og fire andre 

entusiaster som titt og ofte samles for å planlegge alt fra hjemmeside, 
markedsføring, lokaliteter, lyd, lys, økonomi, sponsoraktivitet og alt annet som hører 
med for å produsere revy. RRTS har en egen skrive- og musikk gruppe som står for 
innhold på scenen – interne lekkasjer tyder for mye moro på scenen i november!  

Ta kontakt - foreningen søker medlemmer og sponsorer som støttespillere. Gå til 
www.roarevyen.no for mer informasjon og medlemskap. 

16 Røa Bad 
Endelig, etter godt over 40 år med diskusjoner og politiske prosesser, står Røa Bad 
ferdig. Tirsdag 3. mars 2015 kunne daglig leder for utbygger Auctus AS, Hans 
Øivind Nordvik, ønske rundt 60 representanter for byen og distriktet velkommen til 
dette vidunder av et bade- og treningsanlegg med investeringer på rundt 200 mill. 
Anlegget består av 4 bassenger, inkludert et på 25 meter, vannsklie og et stort 
treningssenter. Leder for bydel Vestre Aker ønsket anlegget velkommen og 
overrakte en plante som hun håpet ville pryde og vokse med anlegget i mange år 
fremover.  

Ved kjøp av tomten fra kommunen i 2010 fulgte en forpliktelse til å bygge et allment 
tilgjengelig svømmeanlegg på noe over 1.000 kvm. Det ble mye, mye mer: et 
anlegg med tilbud til ulike brukergrupper i alle aldre på 4.500 kvm hvor 
badeanlegget alene er på godt over halvparten av arealet. 

Det er blitt et fremtidsrettet anlegg med fokus på lavenergi, gjenvinning, varig tetthet 
og hygiene. Operatøren Sats/Elexia forteller at inngangspris for Røa Bad vil være 
på linje med sammenliknbare anlegg i vår del av byen og vil ligge mellom kr. 90 og 
kr. 175. Anlegget er åpent for publikum tilnærmet 365 dager i året fra tidlig morgen 
til sent på kveld. 

Vi ønsker Røa Bad velkommen og ønsker at prosjektet skal lykkes! 

17 Peder Ankers Plass – en del av 
Norgeshistorien. 

Røas historie inkluderer Peder Anker, Norges første statsminister etter 1814 

begivenhetene. En sak var Peder Ankers innsats som industri- og statsmann og 

eier av Bogstad Gård. Men ikke minst står skrevet i Norgeshistorien med store 

bokstaver Peder Ankers innsats som første statsminister i det nye Norge i den 

omstridte unionen med Sverige. Tenk bare på de helt spesielle forhold han måtte 

takle. Det norske Storting var i Christiania, mens han som Norges statsminister 

måtte holde til i Stockholm!  

Det var en svært lang liste med referanser til Peder Ankers liv og levnet som i 1987 

fikk Røa Rotary Klubb til å gjennomføre prosjektet Peder Ankers byste, plassert ved 

inngangen til Sørkedalen. Bysten, som står på en sokkel i rombeporfyr fra Pipenhus 

i Sørkedalen, er en messingkopi av Hans Michelsens byste fra 1819. Originalen 

befinner seg i Bogstad Gård. 

http://www.roarevyen.no/
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Rotaryklubben gjorde den gang en avtale med Oslo Kommune som eier plassen, 

om at Røa Rotary skulle stå for blomster og opprydding rundt bysten, mens 

kommunen skulle ta seg av selve plassen. 

Opp gjennom årene har denne viktige historiske bysteplassen tapt seg.  

Søppelcontainere, bussholdeplasser, el-skap, reklameskilt og andre elementer har 

redusert plassens verdighet. I forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014 gjorde 

Rotaryklubben et krafttak og fikk mobilisert diverse kommunale etater. Begge 

portnerboligene ble malt, 

gjerdene ble skiftet ut, og 

2 pene benker ble gitt av 

kommunen. 

Men det er mye mer å 

gjøre! De gamle 

steinmurene som 

omkranser plassen er 

forfalt, men kan 

rehabiliteres. 

Opprenskning av 

vegetasjon trengs. Røa 

Rotary Klubb har hver 17. mai morgen hatt en minnesmarkering ved bysten. Den 

bør fortsette og utvides med deltagelse fra skolene og nabolaget omkring. 

Peder Ankers Plass kan bli en perle ikke bare for oss i Røamiljøet, men også for 

alle som av mange grunner passerer gjennom plassen. Røa Rotary Klubb er 

historie, og vi har invitert Røa Vel til å overta lederskapet i å sluttføre de gode 

intensjoner om å ruste opp Peder Ankers Plass til et estetisk format som reflekterer 

den historiske verdi det er å ha i sin midte et verdig minnested for en av landets 

betydningsfulle personer. 

Jostein Albert Refsnes 

Røa Rotary Klubb 

 

18 Bogstad Vinterparadis 
Vinterparadiset ble offisielt og høytidelig åpnet 13 desember 2014 med taler fra 
ordfører Fabian Stang, daværende Bydelsleder Elin Horn Galtung, Venstres Terje 
Bjøro og FrPs Camilla Wilhemsen og Tor Audun Sørensen fra Norges 
Bandyforbund. Alle personer som hadde vært med å realisere banen fra det private 
og offentlig var med å klippe snoren med ca. 500 gjester til stede.  

Banen har i vinter – 2016 - for første gang vært i drift med kunstis. Banen kryr av 
glade mennesker på det nye anlegget. 

Røa Vel støttet Røa IL med kr 50.000 for innkjøp av ispleieutstyr/traktor. 
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19 Jubileumsboken 
Rett før jul kom Røa Vels 100-årsbok, før i 
pennen av Nils Carl Aspenberg, som også 
har publisert mange andre lokalhistoriske 
bøker om Oslo vest.  

Røa Vel la seg opp i det meste, og 
dermed blir vel-historien også Røas 
historie. Boken forteller den interessante 
historien om hvordan Røa utviklet seg fra 
å være et område med noen få 
bondegårder og en håndfull 
husmannsplasser til å bli et tettbygd 
byområde.  

I starten manglet det meste. Det fantes 
verken vann eller kloakk, og Lysakerelven 
var så forurenset at den ikke kunne 
drikkes. Det var heller ikke gatelys, 
fortauer, kollektivtransport, renovasjon 
eller postkontor. En langvarig sak var å få 
telefonforbindelse.  

I tiår jobbet Røa Vel systematisk med å få infrastrukturen på plass. Det kom vann 
og kloakk, veiene ble asfalterte, det ble orden på brøytingen om vinteren og 
kommunene Aker og senere Oslo spanderte gjerne et par nye gatelys hvert år. 
Mange saker tok tiår å få på plass, men Røa Vel ga aldri opp.  

Røa har vært gjennom en utrolig utvikling, og denne blir skildret gjennom 256 sider. 
Boken er også spekket med mange bilder, hvorav de fleste aldri tidligere har vært 
publisert, og heller ikke kan finnes på internett. Kilden til de interessante bildene har 
vært en rekke private album rundt på Røa.  

Denne må du bare ha på kaffebordet. En flott gave til slekt og venner. 

Boken selges i Røa bokhandel, og koster kr. 300,-.. 

20 Status Mærradalsbekken. 
Av Ida F. Tønnessen, Oslo Elveforum og Mærradalsbekkens venner. 

Mærradalsbekken har sine øverste kilder i Voksenåsbekken. Den renner dels åpen, 
dels lukket i villahager ned gjennom brattlendet vest i Holmenkollåsen og Voksenlia 
mot det århundregamle jordbrukslandet til Voksen gård. I det fine edelskogområdet 
ved Bogstad camping kommer Voksenbekken inn fra Ankerveien. Lengre ned 
kommer Voksenåsbekken inn. En hyggelig turvei følger bekkeløpet videre sørover 
til Hovseter, der bekken forsvinner i en rist og er lukket ca. 800 meter videre. 
Historisk BLÅ LISTE viser at det her også kommer to lukkede sidebekker fra øst, 
Grinibekken og Jarbakkbekken, som kan bli vurdert for gjenåpning. 

20.1 Gjenåpning  av bekken gjennom Hovseterområdet. 

I Hovseterdalen lå seteren til Hoff (Hov) gård og flere husmannsplasser inntil 
utbyggingen av Hovseters boligblokker i 1970-årene. Bekken ble da lukket med 
utgravde masser derfra, og omgjort til et grønt friareal med balløkker og skibakker 
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og en god turvei. Bekken renner fortsatt like under grønnsværet, og 
Mærradalsgruppen i Oslo Elveforum ønsker å få gjenåpnet hele eller deler av 
bekkeløpet gjennom Hovseterdalen.  

Oslo bystyre har i den nye Kommuneplanen for Oslo mot 2030 vedtatt at bekker og 
elver som i dag ligger i rør, skal gjenåpnes der det er mulig, og har utarbeidet 
følgende dokumenter:  

 Byøkologisk program 2011 – 2026, kommunens miljøpolitikk, legger blant annet 

vekt på gjenåpning av elver og bekker, samt lokal overvannshåndtering. 

 Kommuneplan for Oslo mot 2030 hvori Grønnstrukturplanen er tatt inn, står det 

nedfelt at elver som kan åpnes skal åpnes.  

 EUs vanndirektiv – Vannforskriften. 

Vann og avløpsetaten er nå i gang med å utrede muligheten for å gjenåpne 800 
meter av Mærradalsbekken som en del av en omfattende renovering og ombygging 
av ledningsnettet i dalen. Det skal nå utarbeides en KVU (Konsept Valg utredning). 
I den anledning ble det nedsatt en referansegruppe i 2015 hvor flere 
interessegrupper var inkludert. På grunnlag av det arbeidet arrangerte Røa Vel 
høsten 2015 et folkemøte om evt. gjenåpning for å få belyst sider for og imot. 
Brukerundersøkelsen blant beboere vist en klar negativ holdning til åpning av 
bekken. Det er imidlertid delte meninger om åpningen.  

20.2 Forventet fremdrift for prosjektet om gjenåpning av 
Mærradalsbekken gjennom Hovseterdalen: 

Ferdigstilt konseptvalgutredning (KVU) ble sendt til uttalelse med anbefalt 
konklusjon åpning av bekk høsten 2015. Oslo Elveforum har støttet denne 
konklusjon. Neste stadium er ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU en. Dersom 
KVU blir godkjent ved KS1, går prosjektet videre til for-prosjektfase hvor 
styringsdokument skal utarbeides i samarbeid med referansegruppen 
(Mærradalsgruppen v/ Ida F. Tønnessen er her representert). Før 
detaljprosjektering og eventuell gjennomføring kan starte må bevilgninger 
godkjennes. 

20.3 Dugnad 

To regntunge maidager var 
det dugnad langs 
Mærradalsbekken. Frivillige 
fra bydelen, Røa vel og 8 
gutter, samt leder i Voksen 
speidergruppe, stilte opp i 
dugnaden. Dugnaden var et 
samarbeidsprosjekt mellom 
Oslo Elveforum, Røa Vel, 
Frivillighetssentralen, 
Bymiljøetaten og Statnett. 
Dugnaden var også støttet 
av Voksen skole som stilte 
med juniorkorps til glede og 
underholdning.  Foto 4 Fotos Anne Bjørnebye Vik 
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De forbipasserende turgåerne ga uttrykk for begeistring og glede over 
ryddeaksjonen. Området ble ryddet uten motorisert hjelp på grunn av 
hekkesesongen for et rikt fugleliv. Mye ble gjort, og humøret var på topp tross 
regnet. Dugnadsleder Ida F. Tønnessen, leder Oslo Elveforum. 

Turguide Mærradalsbekken - bli med på tur langs dette gamle bekkefaret. 

Våren 2015 ble dette heftet produsert på grunnlag av teksten i vår tidligere bok 
Elvelangs. Teksten ble oppdatert og nye bilder ble tatt. Heftet er trykket opp i 1000 
eksemplarer og finansiert av Sparebankstiftelsen. En stor takk til dem. Ida F. 
Tønnessen gjennomførte arbeidet. 

21 ”Kom-deg-ut-dagen” 
Søndag 6. september var det ”Kom deg 
ut dagen” på Bogstad. Dette var et felles 
arrangement med Vestre Aker Bydel og 
Den Norske Turistforening for å få folk 
ut, bruke naturen og nyte det flotte 
været. Røa Vel hadde stand ved 
Bogstad badeplass - og her var det 
mange mennesker! En strøm av 
barnefamilier og voksne i alle aldre 
hadde tatt turen til Bogstad denne 
søndagen - også for å besøke 
hovedgården hvor det var Sauens dag. 
En ”kom deg ut dag” er et flott tiltak!  

 

22 Sloradammen. 
Sloradammen, en gang et populært bade- og rekreasjonssted i Sørkedalen noen 

kilometer vest for Skansebakken, ligger tilgrodd og nedtappet. Kan denne perlen 
igjen fremstå i god gammel prakt. Les litt om et prosjekt for å få dette til. 

Sitat fra et innlegg av Trygve Christiansen i år 2000: 

«Sloradammen ble oppført på 1920-tallet og var i bruk i tømmerfløytinga fram til 

tidlig på 1960-tallet. Vannet var fram til ca. 1970 mye brukt som friluftsvann, men 
ble da nedtappet og er nå delvis gjengrodd med krattskog. 

På 1980- tallet ble istandsetting utredet – og Oslo bystyre vedtok i 1986 at 
Sloradammen skulle gjenoppstå som friluftsvann. Vedtaket ble ikke fulgt opp med 
bevilgninger. 

Sørkedalen historielag mottok i 1997 etter søknad 30.000 kroner av Røa bydel til et 
forprosjekt om istandsetting av Sloradammen. Historielaget og andre foreninger og 
lag i Sørkedalen går sterkt inn for at Sloradammen istandsettes. 

Det ønskes primært at Sloradammen får tilbake sitt gamle vannspeil, sekundært en 
lavere oppdemning som gir betydelig mindre vannspeil, men som likevel kan tjene 
de fleste friluftsinteressene på en bra måte.» 

 

Foto 5 Fotos Anne Bjørnebye Vik 
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Dagens situasjon: 

Forprosjektet fra historielaget kom ikke videre. Det ble oversendt kommunen, og ble 
antagelig lagt i en skuff.  

I 2011 tok Frank Aubert, Vestre 
Holmens Vel, saken opp med 
Sørkedalen historielag og 
Sørkedalen Vel, med forslag om å 
starte et nytt prosjekt som gikk ut 
på å få saken ut av dødvannet. 
Dette resulterte i en søknad fra 
Sørkedalens Vel til Bydel Vestre 
Aker med ønske om en støtte på 
kr. 30.000 til et nytt forprosjekt.  
Bydelen bevilget kr. 6.000. 

Det var enighet om at man først 
måtte spørre Løvenskiold/Vækerø om de fortsatt var interessert i et slikt prosjekt. 
Firmaet har jo fått ny eier siden år 2000, og uten grunneiers støtte er ikke 
gjennomføring mulig. Det er derfor sendt et brev til Løvenskiold om saken, men det 
er foreløpig ubesvart. Men, hvis ikke grunneier motsetter seg en rehabilitering, vil vi 
se oss om etter andre samarbeidspartnere. Røa Vel er så langt positiv. 

Dammen har jo en kulturhistorisk verdi ved siden av friluftsinteressene, og vi må 
kunne regne med en betydelig offentlig støtte. 

Frank Aubert 

Prosjektleder og leder i Vestre Holmen Vel 

 

23 Bruk våre nettsider - roa-vel.no! 
Vi oppfordrer våre medlemmer og andre Røa-beboere til å besøke oss på nettet: 
roa-vel.no. 

Her finner du det meste. Gi oss gjerne tips hvis du savner saker eller ønsker å 
justere noe av det vi har lagt ut. 

Eksempler på ting du finner der er: 

 RØA Vel’s medlemmer - viser adresser og ikke navn 

 Årsrapporter fra 1931 

 Kontaktinformasjon på styremedlemmer 

 Vedtekter Røa Vel 

 Gode Naboregler 

 Og mye mer 

  

Foto 6 Sloradammen og demning i dag. Foto 
F. Aubert 

file:///C:/Users/janth/Dropbox/Røa%20Vel/Årsrapporter/2015/roa-vel.no


RØA VEL Årsberetning 2015 

28  --------------------------------------- Til det beste for Røa -------------------------------------- 

 

 S
tø

tt R
ø

a
 V

el m
ed

 d
itt m

ed
lem

sk
a

p
! 

B
eta

l 2
0

0
 k

r. T
il k

o
n

to
 6

0
5

1
.0

6
.1

2
9

9
2
. S

k
riv: ”

N
ytt m

ed
lem

”
 n

a
vn

, a
d

resse, telefo
n

 o
g

 em
a

il 

H
vis d

u
 ik

k
e h

a
r sen

d
t o

ss d
in

 em
a

il, g
jø

r d
et n

å
. D

et g
jø

r d
et en

k
lere fo

r o
ss å

 k
o

m
m

u
n

isere 

m
ed

 d
eg

 so
m

 m
ed

lem
. D

u
 k

a
n

 g
jø

re d
ette via

 vå
r h

jem
m

esid
e eller via

 m
ed

lem
@

ro
a

-ve
l.n

o
 


