
 

 

 

RØA VEL NYTT NR. 1 - 2019 

APRIL 2019 

___________________________________________________________________________ 

 
Møt politikerne på årsmøtet torsdag 25. april kl. 18:30 i Menighetssalen, Røa kirke 

 
Røa Vel avvikler årsmøtet i uken etter 
påsken. På årets møte stiller flere av Oslo 
politikere for å svare på spørsmål om 
utviklingen på Røa. Hva skjer med tunnelen? 
Hvem skal bygge hvor? Og hva? Vi oppfordrer 

alle til å stille på årets aller viktigste møte for 
oss på Røa. I tillegg kan du være med og 
bestemme det videre arbeidet til velet. 
Møt opp – og meld deg gjerne inn! 

 

 
Dette er noen av de som kommer. Gjør du? 

 
Victoria Marie Evensen  Andreas C. Halse 
Leder av   APs fraksjonsleder i  
Byutviklingskomiteen  samferdsels- og  
(AP)    miljøkomiteen 
 

 
 

 
Eivind Trædal (MDG)  Yngvar Huseby (H) 
Bystyrerepresentant og  Bydelspolitiker 
fraksjonsleder i Oslo  aktiv bydelspolitiker 
 

 
 
 

 
Eirik Lae Solberg  Knut Frederik Horn (MDG) 
Høyres gruppeleder i  Førstekandidat Vestre Aker  
Oslo bystyre og leder av  
Samferdsels- og 
miljøkomiteen 

 
 
 

 
Camilla Wilhelmsen  Deg? 
(FrP)     

Nestleder i   

byutviklingskomiteen 
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Kjære Røaborger 
 

Fysisk distribusjon av en fyldig årsrapport har tidligere vært Røa Vels viktigste kanal ut. 
Denne har vært tilgjengelig i forbindelse med årsmøtene, det vil si en gang pr år. 

For året 2018 har vi valgt å kommunisere med våre medlemmer og det øvrige Røa 
gjennom sosiale medier som Facebook og hjemmesiden, sistnevnte som det mest 

statiske mediet hvor en kan finne utfyllende informasjon og arkiver. Vi har også satset 
på debattinnlegg og andre oppslag i Akersposten. 

 
Nettbasert informasjon er kommet for å bli. For Vellet er dette også den mest effektive og 

økonomisk riktige måte å benytte Vellets inntekter på. Fra og med 2018 satset vi derfor 
på hyppigere informasjon fra Vellet med nyskapningen Røa Vel Nytt. I 2018 kom Røa 

Vel Nytt med 3 nummer, både digitalt og på papir. Ytterligere informasjon om våre gjøremål, 
styrets beretning samt regnskap for 2018, revisors rapport og budsjett for 2019, finnes på vår 

hjemmeside –  http://roa-vel.no/. 
 
 

Saksliste – årsmøte 2019. Forventes å starte ca. kl 20:30 
 

1. Valg av møteleder, referent, tellekorps på 3 blant de fremmøtte. Valg av et medlem utenfor 

styret til å medundertegne protokoll sammen med møteleder og referent. 

2. Styrets beretning for 2018 

3. Revidert regnskap og revisors beretning 

4. Orientering om bevilget støtte 

5. Fastsettelse av medlemskontingent og forslag til budsjett for kommende år 

6. Behandling av innkomne forslag/saker   

7. Valg av styre for 2019 

8. Valg av revisor 

9. Valg av valgkomité (minst 2 medlemmer) 

 
 

Voksenjordet og Bogstadleiren 
 
På Voksenjordet ved inngangen til Sørkedalen har Røa Idrettslag i vinter hatt en 
ny «vinterpark» med snøproduksjon og skileik for barn og unge. 
 
Røa IL (og enkelte bypolitikere) ønsker nå å ta i bruk den gamle Bogstadleiren bak 
Bogstad camping, som et fritidstilbud både sommer og vinter. I dag bruker 
Bymiljøetaten (BYM) dette til lagring av stein og fyllmasse. Store lastebiler bruker 
turveien til transport. Bogstadleiren ligger innenfor markagrensen, og det er 
derfor helt naturlig at dagens bruk som deponi opphører. 
Røa Vel støtter dette initiativet fordi vi mener at BYM legger beslag på et 
friområde som bør komme byens innbyggere til gode på en helt annen måte enn 
nå.              Foto: Egil Kjos 
I et brev fra Plan- og bygningsetaten fra april 2019 etterlyses det en redegjørelse for omfang og 
alternativer til lagringen. Vi venter spent på svaret. 

http://roa-vel.no/
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Utviklingen av Røa sentrum 
 

To år er gått siden Skanska kjøpte fire tomter 
i Røa sentrum. To forslag til utbygging er 
presentert og debattert i møter og i 
Akersposten.  Hva skjer? 
 
Det siste året har vært preget av møter og 
politiske prosesser.  Her blir premissene for 
hvordan både Skanska-tomtene og andre 
sentrale områder bør utvikles og bygges 
ut.  Flere tomter skifter eiere, og den nye 
Kommuneplanen foreslår et 
utviklingsområde langs Sørkedalsveien. 
 
Røa PlanForum skal påvirke utviklingen av 
Røa sentrum. Hvilke behov og funksjoner 
ønsker vi i sentrum? Skal det bare bli nye 
boliger, eller også kontorarbeidsplasser? 
Hvilke handels-, nærings- og servicetilbud bør 
Røa ha? Hvilke sosiale og kulturelle 
funksjoner skal sentrum tilby? Og hva med 
sykkel- og gangveier?  Byrom med benker og 
grønt? Spørsmålene er mange - svarene ikke 
like opplagte. 
 
 

MEDVIRKNING 
Mange steder i Oslo har beboere protestert 
mot store utbyggingsprosjekter. På Røa tror 
vi på dialog og medvirkning; en rett som er 
hjemlet i bl.a. Plan- og bygningsloven. Innspill 
fra Røa PlanForum og beboerne skal gi 
utbyggerne og grunneierne klare signaler om 
hva vi ønsker for Røa mot 2030. 
Vi har også fått med oss politikerne i Vestre 
Aker. Basert på et enstemmig vedtak i 
bydelsutvalget (7.2.19) oppfordret Byråd for 
byutvikling Hanna E. Marcussen å innføre en 
pause i innvilgelse av byggesøknader på 
Røa.  Pausen skal benyttes til å lage et 
helhetskonsept for utviklingen av Røa.  
Røa PlanForum er i dialog med grunneierne, 
handelsstanden og utbyggerne om 
utviklingen på Røa. Første arbeidsmøte var 
11. april. Mer informasjon om dette i neste 
Røa Vel Nytt. 
 
Nest skritt er røaborgernes medvirkning! Vi 
vil snart lansere en Facebook-basert 
spørreundersøkelse som alle på Røa bør 
svare på.  Følg med på våre internettsider. 

 
 

Røa Vels arbeid med de grønne lungene 
 

Røa har flere grønne lunger, snarganger og turveier, men mange 
av dem er dessverre dårlig vedlikeholdt. Et viktig arbeidsfelt for 
Røa Vel er opprusting av disse, slik at de blir mer attraktive og 
frister flest mulig til å komme seg ut i hverdagen. 
Vår strategi er å gjennomføre dette sammen med beboere, 
myndigheter (kommune og bydel) og lokalt næringsliv. 
 
Bilde: Christian Fr.Bjerke har vært en av ildsjelene bak 
Snargangen Park. Her blir det plen, benker og bord. Barn og unge 
kan leke, spille ball eller bare møtes, og familier og voksne i alle 
aldre kan trekke pusten og ta en time-out i fredelige omgivelser. 
 
 
 

Foto: Svenn Erik Forsstrøm 
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Stedsanalyse
 

Som et innspill i drøftingene om Røas fremtid og den 
videre utbyggingen har Røa Vel laget en stedsanalyse. 
Analysen er produsert i henhold til hvordan 
myndighetene utarbeider tilsvarende analyser. 
 
Den anbefales for dem som er interessert i hvordan Røa 
Vel presenterer sentrale elementer i Røaområdet og det 
vi mener må vektlegges i planleggingen. Sentralt i alt 
arbeidet er naturligvis tunnelen. 
Se hele analysen her: 
http://roa-vel.no/utbygging-p-ra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kommunikasjon med medlemmer 
Vi trenger din e-postadresse og 
mobiltelefonnummer hvis du vil følge med 
på hva vi driver med! Det er enkelt og billig. 
Brev via Posten er veldig dyrt for oss.                  

Send oss e-postadresse og mobiltelefon-
nummer til medlem@roa-vel.no.

 
 

Bli medlem av Røa Vel 
Røa Vel jobber for et enda bedre Røa. Ikke alle som bor på Røa skal være aktive i Røa Vel, men vi 
vil gjerne at alle skal være med. 
Det er både enkelt og rimelig. Det koster kroner 200 (Styret foreslår en økning til kroner 275). 
Du finner oss selvfølgelig på nett (http://roa-vel.no/) og på Facebook. 
 

Styret i Røa Vel 
 
Styreleder Anne Bjørnebye Vik 
Kasserer Heidi Holm 
Styremedlem Torstein Bore 
Styremedlem Jan Evensen 
Styremedlem Geir Gogstad 

 
Styremedlem Morten Frimann 
Styremedlem Jostein Refsnes 
Styremedlem Torstein Vaagen 
Styremedlem Svenn E. Forsstrøm 
Varamedlem Jan T. Herstad 
Varamedlem Jon Tufte-Johnsen 

http://roa-vel.no/utbygging-p-ra
mailto:medlem@roa-vel.no
http://roa-vel.no/

