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RØA VEL:  

Postboks 104, Røa, 0701 Oslo, post@roa-vel.no, hjemmeside: www.roa-vel.no 
Bankgiro: 6051.06.12992, Org. Nr. 986538070 

Send oss din email og telefonnr. til medlem@roa-vel.no. Vi vil gjerne 

kommunisere bedre med våre medlemmer. 

Røa Vels grenser og primære virkeområde. 
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1 Lederen har ordet 
Til det beste for Røa 

Ja, det er slagordet vårt – også inn i et nytt 100-år! Vi er 
imidlertid en sprek hundreåring som i 2014 feiret i langdrag fra 
bursdagsfesten den 31.mars til året ebbet ut med vår store 
jubileumsrevy ”Røa Vel i 100, vel-,vel—” i november.  

Styrets arbeid har naturlig nok vært preget av jubileet som for 
Røa Vel ble et spennende løft! Ved et så stort jubileum var det 
naturlig å spore opp tidligere Røa Vel styremedlemmer, jo eldre 
jo bedre, og så mange som mulig. Vi skylder disse entusiastene 
som i mange år har gitt av sin fritid, energi og arbeid for et 
bedre miljø for store og små på Røa en stor takk og 
berømmelse. Hele 18 emeritus styremedlemmer ble hyllet av 
nåværende styremedlemmer, bydelspolitikere, lokale 
næringslivsledere og foreningsleder under arrangementet i Samfunnshuset på 
selve bursdagen 31. mars - det fortjente de! 

En større markering for alle Røa beboere ble planlagt til første helgen i september. 
Da ble det fest på Torget foran Samfunnshuset med svingende musikk av Røa 
Storband på fredag ettermiddag; stands både ute og inne og oppfølging på lørdag 
formiddag hvor vi fikk opptreden både av medlemmer fra Voksen skoles musikk 
korps, koret Cantus Cordi og elever fra Art Musikal og Ballettskole. Vi takker alle 
som gledet oss med sine ferdigheter og engasjement.  

100 års arbeid med vel-arbeid favner mange aktiviteter- og mange mennesker. De 
første 50 årene er blitt behørig nedtegnet i boken: ”Røa Vel i 50 år ”- nå var det på 
tide å tenke på en oppfølger. I løpet av 2014 har styret derfor arbeidet med ulike 
vinklinger og innspill til en ny jubileumsbok. Nå er prosjektet i gode hender og vi 
planlegger at boken blir ferdig til sommeren 2015.  

Et enda større prosjekt enn en ny bok ble arbeidet med Røa Revyen 2014. Helt fra 
starten av 2014 satte entusiastiske og kreative Røa-beboere i gang med å tenke 
revy: konsepter, ideer, tekster, musikk og hvem som skulle være med via auditions 
- store og små praktiske forhold på produksjonssiden, markedsføring og 
gjennomføring. Revyen har engasjert svært mange på Røa - ikke bare de som har 
stått bak –men også det store Røa-samfunnet som har stilt opp med lokaler på 
Hovseter skole; næringslivet og foreninger som har bidratt med sponsormidler, 
Akersposten Ullern avis publiserte intervjuer og reportasjer; og de mange som 
jobbet som frivillige. Revyen ble en stor suksess- ikke bare for alle som kom i salen 
og gav revygjengen på scenen, regissør, koreograf, musiker og teknisk personale 
stående applaus; men også for alle andre som bidro. ”Røa Vel i 100 år, vel,vel—” 
ble ikke et stor ”vel- vel ” – men en givende tid som har brakt kjente og ukjente 
mennesker sammen i glede over å ha skapt en genuin morsom og spesiell 
kulturopplevelse. Mange er nå inspirert til å fortsette – de vil lage en ny revy – 
kanskje allerede i 2016. Det lover godt for miljøet! 

Med alle jubileumsaktivitetene har 2014 vært et flott år. Men vi har også vært 
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gjennom et turbulent år i forhold til Samfunnshus Vest. Etter langvarige prosesser 
med styret i Samfunnshus Vest over sommeren og høsten, besluttet styret i Røa 
Vel senhøstes å trekke begjæringen om granskning.  

Det var tre viktige grunner til dette:  

 Vi fikk i løpet av høstens møter med SHV`s styre noe informasjon om 

medlemsmassen og kriterier for medlemskap. 

 SHV`s styre redegjorde for arbeidet med nye vedtekter – det ble informert om at 

styret har til hensikt å ”tilbakeføre” Samfunnshuset til Røas beboere for sosiale 

og kulturelle aktiviteter. 

 En oppfølging av granskningssaken genererte kostnader Røa Vel hverken hadde 

økonomisk ryggrad til å bære eller skulle benytte ressursene på. 

For ytterligere informasjoner om denne saken henviser vi til egen omtale i denne 
årsrapporten, samt til våre hjemmesider www.roa-vel.no. Nå håper vi det blir ro og 
fremdrift i viktige saker som angår både Samfunnshuset og Røa-beboernes forhold 
til huset. Vi oppfordrer Røabeboere og våre medlemmer til å engasjere seg og delta 
i debatter og ved årsmøte for Samfunnshuset 29. april kl. 18. 

Nytt av året er en noe forkortet årsrapport i forhold til tidligere år. Selv om mange 
fremdeles liker å ha årsrapporten i hendene, vil mer og mer informasjon også fra 
Røa Vel nå finnes på våre hjemmesider. Vi håper derfor både Røa Vels 
medlemmer – og alle andre i vårt område- vil besøke vår hjemmeside ofte. Her 
tilstreber vi å legge ut aktuell informasjon om store og små saker i vårt nærområde.  

Flere av sakene som vi derfor omtaler ganske kort her i årsrapporten vil kunne 
finnes i mer fyldig omtale på hjemmesidene. Vi tar veldig gjerne også imot 
henvendelser, innspill og bilder som egner seg for publisering.  

På vegne av Røa Vel takker jeg for engasjement, initiativ, innsats og glede i 2014- 
og ønsker gamle og nye Røa Vel medlemmer et fortsatt godt år i 2015.  

Anne Bjørnebye Vik 
Leder Røa Vel 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Har vi din emailadresse? 
Vi skulle gjerne kommunisere med deg som medlem på email. 

Send til medlem@roa-vel.no 

http://www.roa-vel.no/
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2 Årsmøtet 2014 
Årsmøtet ble avholdt i Samfunnshus Vest 23. april 2014. Totalt møtte 18 
medlemmer - inklusive 5 i styret. Styrets beretning nedtegnet i vår Årsrapport for 
2013 samt Regnskap for 2013 og budsjett for 2014 ble godkjent. 

Styret ble gitt fullmakt til å gi bevillinger gjennom året til prosjekter man mener Røa 
Vel bør gi støtte til. 

Nye styremedlemmer valgt inn var Hilde Wahl og Renate Grantsdottir. Avtroppende 
styremedlemmer var Anette Franck Dahl, Cathrine Welle-Watne og Jarle Aabø. 

Styret ble gitt fullmakt til å finne vararepresentant til styret og valgkomite da disse 
ikke var klarlagt av avtroppende valgkomite. 

3 Styrets beretning 

3.1 Møteaktivitet 

Styret har avholdt 10 styremøter i tillegg til årsmøtet. Møtene holdes vanligvis første 
mandag i hver måned. Vi har arrangert to folkemøter og Nettverksmøtet i tillegg til 
møter i arbeidsgrupper og komiteer.  

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. 

3.2 Juletrefest 

Røa Vel arrangerte i januar 2014 juletrefest for andre gang i nyere tid i 
Samfunnshus Vest. Styret vil vurdere om og hvordan vi vil arrangere juletrefester i 
årene fremover. Samarbeide med bla. kirken og Bogstad gård vil vurderes for 2016. 

3.3 Medlemskap i Røa Vel 

Vår medlemsmasse er ganske stabil med ca. 1500 medlemmer. Dette antall 
representerer bare 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!? 

Driften av Røa vel er 100% avhengig av medlemskontingenten. 

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

3.4 Høyspentmaster i Mærradalen 

Statnett publiserte 25. februar sin rapport om fase 4 – Konseptvalgutredningen - 
som del av utviklingen av Nettplan Stor-Oslo.  

Statnetts planer så langt må sees som en gladmelding for oss som har kjempet mot 
høyspentmastene i Mærradalen. Statnetts utredning foreslår å utbygge traseen 
gjennom Marka fra Sogn, hvilket betyr at Mærradalen synes å bli skånet. 
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Planen dekker en situasjonsanalyse og prognoser for strømbehov og kvalitet på 
strømforsyningen totalt sett- og er således et 
interessant dokument med mye data. For Røa har 
det hele tiden vært knyttet spenning, frykt og 
forhåpninger til hvordan planene vil bli for 
forsyningslinjene og «monstermastene» og om vårt 
distrikt ville påvirkes. Noe eksakt svar på dette gir 
ikke konseptutredningen da nettplanen for Stor-
Oslo vil bestå av rundt 30 ulike tiltak som alle må 
konsesjonssøkes. Konsesjonsprosessen for hvert 
tiltak er omfattende og innebærer innspill fra 
interessenter, offentlige høringsrunder, tekniske og 
økonomiske analyser. Først når Statnett har fått 
endelig konsesjon fra myndighetene, vet vi hva 
som vil bygges. I skrivende stund ser det imidlertid 
ut til at Statnett lander på en hovedforsyningslinje over Sogn – og ikke over 
Smestad-Hovseter. 

Røa Vel vil følge saken tett fremover og legge ut relevant informasjon på våre 
hjemmesider. Her vil du også finne Statnetts rapport. 

3.5 Samfunnshus Vest 

Røa Vel har ved flere anledninger oppfordret sine beboere og medlemmer til å 
melde seg inn samfunnshuset for på den måten å kunne være med å påvirke 
utviklingen av huset til mer kulturelle aktiviteter.  

I året som ligger bak oss har Røa Vel blitt trukket inn i en svært vanskelig situasjon 
overfor Samfunnshuset. Sakens kjerne er knyttet til Samfunnshusets håndtering av 
medlemskap. Vi opplever en situasjon der vanlige Røa-beboere blir nektet 
medlemskap mens en ny gruppe aktører, nemlig de kommersielle leietakerne i 
bygget, inkludert deres ansatte, venner og familie, blir tatt opp som medlemmer. 
Røa Vel vurderer denne situasjonen som en provokasjon og en fare for at vårt 
samfunnshus på denne måten kan utvikle seg til et næringsbygg snarere enn å 
forbli et samfunnshus, slik det har vært i over 40 år. 

I et forsøk på en oppklaring, og i mangel av åpenhet i Samfunnshus Vests styre og 
administrasjon våren 2014, ble det i Røa Vels regi sendt inn en begjæring om 
granskning til rettsvesenet. Begjæringen ble støttet av ca. 30% av SHV årsmøte i 
april 2014. 

Høsten 2014 var det samtaler mellom partene i et forsøk på å finne felles 
formuleringer som konstruktivt kunne bringe oss fremover snarere enn å fokusere 
på uheldig opptreden av aktører på begge sider. En felles erklæring der begge 
parter var villige til å innrømmelser viste seg umulig å enes om. Røa Vel valgte 
senhøstes likevel å trekke begjæringen. Bakgrunnen for denne avgjørelse var 
flersidig: Vi kunne ikke forsvare risikoen for en meget stor advokatregning, dessuten 
var vi under våre samtaler blitt informert om styrets arbeide med nye vedtekter og 
øvrige planer for bygget som delvis harmonerte med vårt syn. Vi har valgt å ha tiltro 
til det arbeidet styret nå arbeider med og håper at årsmøte 2015 i SHV kan være 
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starten på en nye epoke med et fungerende Samfunnshus og et aktivt styre som 
velger å arbeide for et samfunnshus med økt fokus på kulturfronten. 

Granskingsprosessen påførte begge parter betydelige juridiske kostnader som vil 
gjenspeiles i vårt regnskap og et svært nøkternt program for 2015. 

 

Ytterligere detaljer om denne saken frem mot Samfunnshusets årsmøte 29 april kan 
finnes på våre nettsider. 

3.6 Omregulering Austliveien2/4 (Torget og samfunnshuset) 

Denne saken ble beskrevet i vår årsrapport sist år. Det er bred enighet blant 
beboere og myndigheter om at den planlagte bebyggelse syd for torget bør får en 
byggehøyde som er lavere enn det forslag som er lagt frem av utbygger.  

Saken forventes tatt stilling til i Rådhuset om «ikke lenge». 

Vi ser frem til den dagen vi kan åpne et nytt og spennende torg på Røa. 

Merk for øvrig at denne delen av Austliveien nå har fått nytt navn og heter Tore 
Hals Mejdells vei. 

3.7 Containeraksjonen (avfallsinnsamling) 

Røa Vel arrangerte i 2014 sin årlige avfallsinnsamling i dagene 5. og 6. mai. 

Gjennomføringen for 2015 – er satt til mandag 4. og tirsdag 5. mai og er beskrevet 
på våre nettsider og senere i denne rapport. Det blir noen endringer i opplegg og 
tider i forhold til tidligere år. 

Vi oppfordrer våre brukere som har store mengder avfall og som også har egen 
henger å levere dette rett til gjenbruksstasjon. Dette vil ofte være enklere for deg – 
spesielt hvis du har hageavfall som enkelt kan leveres på Bygdøy mottaksstasjon.  

Det nye innendørs avfallsanlegget på Smestad, Ullernchausseen 26, er under 
bygging og åpner høsten 2015. 

3.8 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. 

3.9 Røa-tunellen 

Kommunen ved Bymiljøetaten (BMY) iverksatte i 2014 en KVU 
(Konseptvalgutredning). Denne skal etter det vi hører fra etaten være overlevert 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) i desember 2014. Det er også 
planlagt en kvalitetssikring (KS1) som i skrivende stund ikke er påbegynt.  

Vi vil holde våre lesere oppdatert på våre nettsider om det videre forløpet. 

Leder for Røa Vels tunnelprosjekt er Karoline Herlofsen. 

3.10 Gangvei mellom Ostadalsveien og Røa bad 

Noen Røabeboere er kjent med stien som går langs trikkelinjen fra Ostadalsveien 
opp til Samfunnshuset. Denne har vært stengt under bygging av Røa bad og vil 



Årsberetning 2014  RØA VEL 

-------------------------------------- Til det beste for Røa -------------------------------------   9 

åpnes for ferdsel med en betydelig høyere standard. Søknad om dispensasjon fra 
rekkefølgebestemmelsene for badet antyder at stien/gangveien vil stå ferdig senest 
juni/juli 2015. 

3.11 Vei/ trafikk og samarbeide med Bydelen 

Røa Vel har høsten 2014 fokusert mer på dialog med bydelen i saker som angår 
trafikksituasjonen i området. Representanter fra velet har deltatt på mange møter i 
Bydelen - BMS-komiteen og i BU. Vi ønsker å gjøre dette til en fast post på vårt 
program i den hensikt å stå nærmere de politiske prosesser til gjensidig nytte. 

Vi har foreløpig fremmet saker vedrørende reetablering av fartsdumper for 30 km/t i 
Ostadalsveien (disse ble fjernet etter asfaltering og reetablert med profil for høyere 
fart), trafikkfarlig plassering av holdeplass for flybussen i retning fra Gardermoen og 
manglende etablering av fortau i Sørkedalsveien fra krysset med Griniveien og et 
stykke oppover. Disse sakene har ført til vedtak i BU og vi vil følge opp framover at 
de også resulterer i konkrete aksjoner. Vi følger også Fossum-utbyggingen og de 
konsekvenser den vil kunne få for trafikken på Røa. 

Selve Røa-tunnelen er det etablert en egen arbeidsgruppe for. 

På planene for våren er støtte til sykkelveg i Hovseterdalen og en generell 
vurdering av reduserte fartsgrenser rundt Røakrysset. 

3.12 Røa bad 

Året 2014 har vært byggeåret for det nye komplekset for Røa Bad. Badet åpnet for 
publikum 4. mars. En åpningsseremoni med omvisning fant sted 3. mars der byens 
politikere og en rekke «Røavenner» var invitert.  

Les mer om dette senere i denne rapport. 

3.13 Hovseterbekken 

I forbindelse med utskifting av rør i Hovseterdalen ønsker kommunen å vurdere 
åpning av bekken. Dette er i tråd med et generelt europeisk initiativ for å åpne og 
friske opp våre vannveier. 

Røa Vel inviterte i samarbeide med «Hovsesterdalens Venner» til et folkemøte på 
Hovseter skole 27 januar 2014. Hvor Vann- og avløpsetaten fremla sine tanker og 
planer. 

Røa Vel ble 6. mars 2015 invitert av Vann- og avløpsetaten (VAV) til deltakelse i en 
konseptvalgutredning (KVU) for alternativer for gjenåpning av Mærradalsbekken 
gjennom Hovseterdalen inkludert rehabilitering av vann- og avløpsledningene. 
Denne KVU skal være ferdig 15. juni. I forkant av KVU skal det gjennomføres en 
teknisk utredning for å fremsette alternativer for gjenåpning av bekketraseen. 
Denne skal være klar i slutten av mai. 

Etter KVU-fasen og forprosjektfasen, er det Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 
(MOS) som vil vurdere om det skal gis bevilgning til videreføring av 
gjenåpningsprosjektet. 
Bymiljøetaten (BMY) avsetter en eller flere ressurspersoner til dette KVU-arbeidet 
for å kunne bidra med BYMs behov og krav ift utforming av bekkeløpet, 
tilretteleggelse for fiskevandring, samt opparbeiding av parkarealet (turvei, 
belysning, kostnadsberegninger, etc). 
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Sammen med Røa vel inviteres også Hovseterdalens Venner til å delta i 
prosjektgruppen. Prosjektgruppen vil for øvrig bestå av: 

 VAV: Anne Siri Haddeland (prosjektleder i KVU-fasen), Kebebe Tefera 
(tiltaksplanlegging vann), Martin Kortegaard (tiltaksplanlegging avløp) 

 Norconsult: prosjektleder, landskapsarkitekt og VA-rådgiver 

 Representant(er) fra BYM 

 Representant(er) fra Bydel Vestre Aker 
 

Som et supplement til ovenstående har Røa Vel i samarbeide med Oslo Elveforum 
avtalt en dugnad 11. og 12. mai 2015. Vi ønsker å foreta en opprydding av 
bekkefaret mellom Hovseter og Ankerveien. Bymiljøetaten vil stille med utstyr for 
bortkjøring av avfall og virke. Vi forventer støtte og deltakelse fra Røas befolkning, 

distriktets 
foreninger og 
skoler, og ser frem 
til hyggelige 
dugnadstimer. 

Informasjon om 
dugnaden vil bli 
lagt ut på våre 
hjemmesider og 
ellers distribuert så 
langt vi evner i 
løpet av april. 

3.14 Nettverksmøtet  

Røa Vel har i mange år arrangert “Nettverksmøte” i Samfunnshuset hvor politikere i 
Bydelen, styret i Røa Vel, representanter fra skoler, kirke, idrettslag, 
handelsstanden, foreninger og aktive enkeltpersoner fra distriktet møtes for å bli 
bedre kjent, utveksle informasjon og diskutere aktuelle saker i trivelige og 
inspirerende omgivelser. Møtet i 2014 var mer populært enn noen gang med 58 
deltakere. 

For 2015 er det vanlige nettverksmøte satt på vent av flere årsaker – ikke minst 
grunnet en anstrengt økonomi dette året. Vi diskuterer også om det kan være riktig 
å justere noe på innholdet i våre Nettverksmøter – temakvelder?. 

3.15 Røa Vel fylte 100 år i 2014 – et aktivt jubileumsår 

Året 2014 ble sterkt preget av jubileumsaktiviteter. Du vil finne en egen artikkel 
senere i rapporten som forteller mer om jubileets elementer: 

 Bursdagsfeiringen 31 mars 

 Jubileumsdagene på Røa sentrum 5. til 7. september 

 Røarevyen 4. til 9. november 2014 på Hovseter skole 

 Jubileumsboken 
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3.16 Gamle dager på Bogstad Skole 

Røa Vel ble invitert til Bogstad skole for å fortelle elevene om «gamle dager» på 
Røa. Elevene var allerede i gang med et prosjekt med samme tema. 

Seniorene Gunner Osland, Asbjørn Wangerud og Jan Herstad hadde en svært 
hyggelig time med bilder og historier servert til 100 våkne og interesserte elever. 

3.17 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. Vi vil samarbeide 
med Bydelen og eventuelt arrangere et folkemøte om saken i 2015. 

3.18 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 en informasjonsmøte med 
kommune og utbygger.  
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Bilde: 1 Gravdal 

3.19 Medlemskap i andre foreninger 

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

 Samfunnshus Vest SA (andelseier) 

 Bogstad Gårds venneforening  

 Vindern Historielag  

 Norsk Forening mot Støy 

 Røa Senterforening 

 KUV - Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo -styrerepresentasjon JTH  

 Lysakervassdragets venner fra 2013 

 Ullern Historielag fra 2013 

 Sørkedalen Historielag fra 2013 

 Vellenes Fellesforbund (VFO) fra 2013 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vi ønsker å kommunisere bedre med deg som 
medlem. Send oss din email og gjerne også 

telefon/mobil til medlem@roa-vel.no 
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4 Regnskap 
 Budsjett (k) Regnskap 

 2015 2014 2014 2013 

INNTEKTER     

Medlemskontingent 280 300 286 810 231 950 

MVA-kompensasjon KUV 30  27 145  

SUM INNTEKTER 310 300 313 955 231 950 

UTGIFTER     

Administrasjon 15 75 13 733 26 763 

Møteutgifter inkl årsmøte og 
nettverksmøte 

15 50 36 484 33 036 

Årsberetning 30 65 70 445 73 661 

Avfallscontainere 50 80 72 571 77 070 

Bevilgninger 10 65 10 000 127 082 

Kontingenter andre  10 12 8 750 2 350 

Hundreårsjubileum     

Jubileumsarrangementer  50 45 425  

Jubileumsbok  30 50 11 360  

Jubileumsrevy/Røarevy 2016 25 100 28 286  

Diverse kostnader til 
jubileumsaktiviteter 

 50   

Juletrefest 20 15 565 31 211 

Andre prosjekter 20 25 2 200 14 063 

Konflikt med Samfunnshus vest, 
egne advokatkostnader 

  235 748  

Konflikt med Samfunnshus vest, 
andre kostnader 

150  28 509  

Røa Tunnelen 10    

     

SUM UTGIFTER 385 637 564 075 385 236 

SUM INNTEKTER 310 300 313 955 231 950 

SUM UTGIFTER 385 637 564 075 385 236 

DRIFTSRESULTAT -75 -337 -250 120 -153 286 

FINANSIELLE POSTER 5 7 7 009 7 776 

RESULTAT OVERFØRT TIL 
EGENKAPITAL 

-70 -330 -243 112 -145 510 
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4.1 Balanse 

Balanse 2014 2013 

EIENDELER    

Bankinnskudd 1 262 663 127 653 

Bankinnskudd 2 41 494 434 616 

Andeler i Samfunnshus Vest 5 500 5 500 

SUM EIENDELER  309 657 567 769 

    

GJELD OG EGENKAPITAL    

Udisponert egenkapital pr. 1.1 2014 567 769 598 279 

Resultat årets drift  -243 112 -145 510 

Ikke utbetalte bevilgninger/vedtak. Endringer i 2014 
balanseført   115 000 

Bogstad Vinterparadis bevilget 50 000,- i 2012    

Røabenken bevilget 50 000,- i 2012    

Avsatt til juletrefest i 2013, utbetalt 2014 -15 000  

SUM GJELD OG EGENKAPITAL  309 657 567 769 

 

4.2 Revisors beretning 
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4.3 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 2014: 

 

Nr. Søker Søknaden gjelder Søkt om 
beløp 

Bevilget 
beløp 

1 Dynamite Girls  åpen 5.000 

2 Aker Strykeorkester  åpen 5.000 

 Til sammen   10 000 

4.4 Kontingent 

Kontingenten for 2016 forblir kr 200/husstand. 

4.5 Forslag til budsjett for 2015 

Se avsnitt 4 

5 Forslag 

5.1 Forslag fra styret 

Styret har ingen øvrige forslag 

5.2 Forslag fra medlemmer utenom styret 

Det er per 1. mars 2015 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 

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

6.1 Styret for perioden 2014 - 2015 

Styret har etter årsmøtet 2014 hatt følgende sammensetning: 

Rolle Navn 
Styret 
siden 

Status før 
årsmøte 2015 

Leder frem til 1.6 Anders Moland 2009 Trukket seg 

Leder etter 1.6 Anne Bjørnebye Vik 2013 På valg 

Styremedlem Jan T. Herstad 2007 På valg 

Styremedlem  Trond Haarbye 2009 På valg 

Styremedlem Roar Møll 2012 På valg 

Styremedlem Hilde Wahl 2014 Ikke på valg 

Styremedlem Renate Grantsdottir 2014 Ikke på valg 

Styremedlem, vara Bjørn Brenna 2012 På valg 

Valgkomite Terje Bjøro 1/2015 På valg 

Valgkomite Bjørg Sandvei 1/2015 På Valg 

 

6.2 Styret og valgkomite for 2015/2016 

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 Ekraveien 52B 917 53 951 2 år 

Styrem. Jan T Herstad Sørkedalsvn. 243 905 55 383 1 år 

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

Styrem. Roar Møll Bjerkebakken 78 C 906 81 297 1 år 

Styrem. Nina Due Nordengveien 18 986 60 962 2 år 

Styrem. Dag Bayegan-Harlem Ove Kristiansens v. 8C 902 89 072 2 år 

Styrem. Renate Grantsdottir Kristian Auberts vei 30 481 89 393 1 år 

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

Varam. Hilde Wahl Kristian Auberts vei 40 454 20 905 1 år 

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

Valgkom. Bjørg Sandvei Nordengveien 34 480 04 854 1 år 

 

6.3 Forslag til revisor for 2014-2015 

Revisor for 2014 har vært Liv Aasa Holm. Styret foreslår gjenvalg. 
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7 Hilsen fra Bydel Vestre Aker 
Kjære Røa Vel medlemmer. 

Jubileumsåret har vært feiret med festtilbud flere ganger til stor glede for bydelens 
beboere, Tusen Takk! Revyen var et høydepunkt for mange av oss, og ikke minst 
representerte den hvilke fabelaktige amatørkrefter 
som bor i bydelen. De få proffe som ledet det an var 
også fra bydelen, så vi kan nok en gang være stolte 
av hvem som bor i bydelen vår.  

Nå skal vi tilbake til hverdagen, og jeg håper Velet 
ikke er så utkjørt etter dette feståret at dere ikke 
orker å fortsette det store og gode arbeidet dere 
gjør for fellesskapet, for bydelen er helt avhengig av 
den frivillige innsatsen velene utfører.  

På bydelsutvalgets vegne vil jeg også takke for det 
gode samarbeidet vi har hatt med Styret om mange 
viktige saker, noen enkle å håndtere og noen 
vanskeligere, men alltid i den samme gode ånden. 

. 

Med vennlig hilsen 

Elin Horn Galtung, 

Leder av Vestre Aker bydelsutvalg 
 

  

 

Vær engasjert og meld fra hvis noe 
ikke er som du forventer. 

Bruk BYMelding App på mobilen eller 
gå til Bymiljøetaten på Internett 
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8 Avfallsrydding våren 2015 
Årets aksjon vil finne sted mandag 4. og tirsdag 5. mai. 

Vi vil i år benytte 2 billag hvor hvert lag vil ha tre biler; en for restavfall, en for 
hageavfall og en for lett elektroavfall (ikke vaskemaskiner, komfyrer ol.). 

Vi oppfordrer alle til også å ta en omgang langs gjerder, veikanter og fellesarealer i 
sine strøk. Det er sikkert mulig å forskjønne litt der også – for deg og dine naboer. 

Medlemmene må selv levere avfallet opp i bilene. 

Her er listen med oppsamlingssteder og tider: 

 
Vi tar ikke imot – bruk de offentlige miljøstasjoner for dette!! 

Farlig avfall/kjemikalier, bildekk, stein og grus, industriavfall, forretningsavfall, 
bygnings og rivningsavfall. 

Hvis du har en biltilhenger full med hageavfall er det best for deg og oss om du 
leverer dette direkte til deponeringsplasser: 

 Statoil Bogstad - farlig avfall 

 Bygdøy ved Kongsgården - hageavfall 

 Haraldrud, Brobekkveien 87 – gjenbruksstasjon. 

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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9 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. 

9.1 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 2015. 

9.2 Grinidammen – benker 

Benkene på toppen av plenen skal skiftes ut og Bymiljøetaten er klar for jobben 
våren 2015. 

9.3 Ankerveien ned mot Lysakerelven 

Etter at veistubben ned til elven ble ryddet og gruset sist år er neste skritt å få 
denne biten lyssatt. Bydelen jobber nå aktivt med Bymiljøetaten for å få dette på 
plass. 

9.4 Jokerbanen – piknik bord 

Vi snakker her om fotball- og skøytebanen på området mellom Linhusveien og 
Ekraveien. Piknikbord er bestilt og vil setts ut til våren 2015. 
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9.5 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 flotte skiløyper på jordet. Det gjenstår en del arbeide med kanter, 
bortkjøring av trevirke og ikke minst fresing av stubber og oppløying før jordet igjen 
kan brukes til produksjon av gress. 

10 Røa Vels 100-årsjubileum – Røa i 100 
1914 et tungt år i historien – men lyst for Røa Vel- nemlig etablering av ett av de 
eldste og mest aktive i landet. 

Det måtte feires – og det ble det, med slagordet «Røa i 100». 

Underveis ble noen kriterier lagt til grunn for vår jubileumsfeiring;  

• Å gjøre noe som engasjerer beboerne på Røa 

• Å få med lokale krefter som kan synliggjøre bredden i lokalmiljøet  

• Å bygge relasjoner mellom flere aktører i lokalsamfunnet 

• Å gjøre noe som kan skape trivsel og miljø på Røa med varig resultat 

• Å bidra til identitetsdannelse og stolthet over det å bo på Røa 

Av dette kom det frem flere store prosjekter: 

10.1 Bursdagsfesten 31.mars 2014 

Til å feire selve jubileumsdagen 31. mars 2014 var vi 33 personer sammen en 
hyggelig kveld med mange taler og hilsninger i Samfunnshuset. Vi samlet tidligere 
styremedlemmer i Røa Vel sammen med sentrale politikerne i bydelen. 

10.2 Røa Vels 100-årsjubileumsdager 

Rundt 80 organisasjoner, lag og næringsdrivende ble invitert med til å bidra til 
festligheten weekenden 5.-7. september. 

Det ble kunstutstilling i Samfunnshuset, tegnekonkurranse for barn, film for barn på 
Deichmann, stands fra barnehager, organisasjoner og næringsdrivende på Torget 
og i Samfunnshuset: åpningstale ved vår leder Anne, foredrag om 
Mærradalsbekken ved Øivind Rødevand, hilsen fra BU i Vestre Aker, flott konsert 
ved Røa Storband, konsert ved Voksen Skoles korps, barnekino i biblioteket, 
danseoppvisning med Røa Danseklubb, korsang med Cantus Cordi, utstilling av en 
rekke foreninger i distriktet i og utenfor Samfunnshuset og ikke mins stor 
marsipankake og kaffe fra Meny  – alle bidro! 

Søndagen ble det familiefest i kirkeparken hvor Røa Kirke sto for et arrangement 
som trakk mange unge og noe eldre til hyggelig samvær. 

10.3 Røa Vels 100-års jubileumsrevy  

“Røa i 100-Vel, vel” – vår store jubileumsrevy. 

Målsetting med revyen var å skape en kulturaktivitet med lokale talenter som ville 
engasjere, aktivisere og more Røa beboere med aktuelt stoff fra nærmiljøet så vel 
som allmenngyldige temaer.  Revyarbeidet startet på nyåret 2014 med idé- og 
konseptutvikling, tekstskriving, fulgt av auditions for rekruttering av skuespillere og 
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andre aktører i løpet av sommeren. Tidlig på høsten gikk arbeidet og prøver med 
skuespillere, dansere, orkester samt tekniske installasjoner parallelt med alle 
praktiske forhold som markedsføring, billettsalg, kostymer, sponsoraktiviteter, 
økonomi og administrasjon i regi av produksjons-gruppen. For å få alt på plass på 
Hovseter skole har en stor gjeng med frivillige – inklusiv skuespillere, danser, kor og 
andre på scenen- lagt 
ned mange tusen 
arbeidstimer – etter 
jobb, i helger og på 
fritiden. 

Det lokale nærings- 
og organisasjonsliv 
bidro med 
sponsormidler og 
flotte gaver – 
sistnevnte ble loddet 
ut. Før revyen 
underholdt lokale 
kulturarbeidere 
publikum i vestibylen: 
Det ble konsert av 
Lystharmonikerne; av 
rockebandet Black 
Light Band (som gikk på Hovseter skole i 1970-årene); av mannskoret XO (også 
tidligere elever på Hovseter skole); oppvisning av to dansegrupper fra Art Musikal& 
Ballettskole; sang med gitar akkompagnert av Iselin Solheim (kjent bla fra NRK P1) 
og konsert av Voksen Kirke sangkor. Vi takker både sponsorene og alle disse flinke 
kunstnere i vårt nærområdet.  

Revyen hadde premiere tirsdag den 4. november og spilte hver kveld frem til og 
med søndag den 9. november. Oppslutningen ble veldig god – og stemningen stor i 
salen både under og etter avsluttet forestilling.  Hele 23 numre ble presentert fra 
scenen – i tillegge til flere innslag på TV om Røa Tunnelen og store og små nyheter 
fra Røa. Røa Vel, lokale politikere og mentaliteter typiske for Røa miljøet ble både 
illustrert, besunget og debattert mesterlig – til stor glede og applaus fra salen. Er 
morsom, herlig og velspilt revy! Vi er veldig stolte! 

Mange personer har vært viktige for å få til revyen – og skal takkes veldig mye. Alle 
kan ikke nevnes. Røa Vel må likevel rette en stor takk til ideskaper, tekstforfatter og 
regissør Karoline G. Herlofsen- en drivende kraft og bidragsyter- og til alle 
skuespillere.  

Revyarbeidet har ikke bare skapt en original lokal forestilling. Det har også knyttet 
ukjente mennesker sammen gjennom en felles positiv sosial og faglig aktivitet, 
skapt vennskap, entusiasme og energi gjennom alle dagene med et felles mål: Å 
skape Røa Vels 100 års jubileumsrevy til glede og forlystelse for våre beboere! 

Denne energien, gleden og entusiasmen lever enda i beste velgående – vi håper 
den kan videreføres til senere arrangementer!! 

Revyen er filmet. Kjøp DVD henvendelse til Røa Vel – epost: revy@roa-vel.no 

mailto:revy@roa-vel.no
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10.4 Røa Vels 100-årsjubileumsbok 

Forfatter og forlegger Nils Carl Aspenberg er i full sving med skrivingen. Boken 
forventes trykket sommeren 2015 og vil være på rundt 200 sider. Nils Carl har tatt 
over noe av det arbeidet som ble gjort av Rolf Rasch Engh i 2014. 

Vi oppfordrer medlemmer og andre til å reservere boken nå. Send epost til 
bok@roa-vel.no. Ved å reservere din kopi før 1. juni vil du få kr 50 i rabatt. 

Se mer om boken på egne sider i denne rapport. 
 

11 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 
alder 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. Vi 
håper jo at kommunen etter hvert kan komme på banen, slik at badet også vil kunne 
benyttes av skolene i området for svømmeopplæring – dette burde være en 
selvfølge. 

Anlegget vil være 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! 

mailto:bok@roa-vel.no
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12 Bogstad Vinterparadis 
Vinterparadiset ble offisielt og høytidelig åpnet 13 desember med taler fra ordfører 
Fabian Stang, 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 
vært i drift med 
naturis og den nye 
ismaskinen har også 
fått prøve seg etter 
at den ankom fra 
Sverige. Fra høsten 
regnes det med at 
En nye 
transformatorstasjon 
vil fra november 
2015 tillate full drift 
på både is- og 
lysanlegget for dette 
flotte anlegget på 15.000.kvm. 

Det er også planer om å starte bygging av garderobe og cafe i inneværende år. 

 

  

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 
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13 Jubileumsboken 
Den nye Røaboken «Rundt omkring på Røa – Røa Vel 100 år»  kommer til 
sommeren. Her kan man lese om blant annet: 

 

Gårdene Intervju med eldre Røabeboere 

Røa Vel stiftes Kjente og ukjente personer på Røa  

Villabebyggelsen kommer Røa Vels historie 

Røa i krig Velforeningens hjertesaker 

Etterkrigstiden  Vann 

De siste jordene forsvinner  Gatelys 

Fortetting  Kollektivtilbudet 

Veiene på Røa  Eldreboligene 

Boligbyggelagene  Samfunnshuset 

Kirsten Sand, Norges første kvinnelige 
arkitekt 

 Røatunnelen 

Røabanen og Sørkedalsbussen Personene: 

Nærbutikker og Røa sentrum  Røa vels formenn og ledere 

Lysakerelven og Mærradalsbekken  Styremedlemmer 

Idrettsforeningene Beboerne på Røa (Fra proletar til 
børsmegler) 

Røas idrettsstjerner  

Andre foreninger og lag  

 

Boken blir på drøyt 200 sider 17x24 cm og vil koste kr 300,- 

De som bestiller boken før 1.6. får den for kr 250,- fritt levert.  

Bestill nå ved å sende en mail til: bok@roa-vel.no 

 

 

 

 

 

Jubileumsboken – reserver din kopi! 
Jubileumsboken forventes klar sommeren 2015.  

Denne bør finnes på hvert kaffebord på Røa. 

Reserver din kopi før 1. juni og spar kr 50 ved å sende epost til bok@roa-vel.no 

mailto:bok@roe-vel.no
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14 Bruk våre nettsider! 
Som dere allerede har observert kommer årsmeldingen i år (for 2014) ut i svært 
slanket versjon. Vi mener at tiden er inne for å tenke litt nytt i vår kommunikasjon 
med medlemmene. Saker som tidligere var del av denne årsmeldingen finnes bare 
på nettet. 

Vi oppfordrer våre medlemmer og andre beboere til å besøke oss der. I 2014 hadde 
vi noe over 10.000 oppslag av over 3000 personer. 

Eksempler på ting du finner der er: 

 

 Alle årsrapporter fra 1931 

 Kontaktinformasjon på styremedlemmer 

 Vedtekter Røa Vel 

 Gode Naboregler  - vi ser gjerne din mening om dette tema 

 Røas veier – forklaring på noen av våre veinavn 

 RØA Vel’s medlemmer – 2014 – viser adresser og ikke navn 

 Oversikt på diverse aktuelle prosjekter 

 Avfallsrydding og innsamling 

 Nyheter 

 Regulering Røa sentrum 

 Bilder fra Røarevyen 

 Mm. 
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15 Notater 
Rev 1, 26. mars: Ny tabell for avfallshenting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Siste nytt – Samfunnshuset – nye vedtekter? 

Like før denne rapport går i trykken har Røa Vel og 
andre medlemmer av Samfunnshus Vest fått tilsendt 
forslag til nye vedtekter. 

Hovedbudskapet i de nye vedtekter er innføring av 
husets leietakere som en ny medlemsgruppe. 

Vi ber våre lesere, som er medlemmer i 
Samfunnshuset, om å studere og vurdere dette 
forslaget svært grundig og delta på samfunnshusets 
årsmøte 29. april! 

Røa Vel vil prøve å holde sine lesere oppdatert om 
saken på sine nettsider. 
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