
 

 

 
RØA VEL NYTT NR. 3 - 2019 

NOVEMBER 2019 

___________________________________________________________________________ 

Se skissen fra arkitekt Niels Torp 
 
I årets siste nummer av Røa Vel Nytt presenterer vi modellen av en mulig helhetsplan for Røa 
området generelt og Røa sentrum spesielt, som arkitekt Niels Torp har laget (se side 2-3). Den er 
et utgangspunkt for arbeidet med en endelig løsning som alle tomteeiere rundt Røakrysset, samt 
aktuelle utbyggere, er enige om. 
 
Det viktigste nå er å få politiske myndigheter med på en konstruktiv dialog om veien videre, og at 
vi får formidlet våre tanker om vårt nærmiljø. Modellen vil være utstilt på Røa bibliotek fredag 22. 
november (12:00 – 20:00) og lørdag 23. november (12:00 – 16:00). Hver hel og halv time holdes 
en kort orientering, og du vil møte representanter fra Røa Vel som kan svare på spørsmål. 
 
Velets prosjektgruppe, Røa PlanForum, har jobbet aktivt med å få utviklet dette 
fremtidskonseptet, med spesielt fokus på Røa Sentrum. Ikke minst har vi ønsket å skape trygge 
skoleveier til Røaskolene. Videre skal Hovseter ha en mye bedre tilgjengelighet til Røa, 
næringsdrivende skal ha gode lokaler i det nye Røa sentrum, og spesielt viktig: Røabeboerne og 
besøkende skal få nye og attraktive kollektive måter å komme til sentrum på. Vår overordnede 
ambisjon har vært å omforme Røa til en miljøvennlig forstad til byen. 
 
Du vil, via et spørreskjema, få anledning til å si hva som er viktig for deg, og hva du mener Røa Vel 
bør prioritere. Vi oppfordrer derfor alle til å ta turen innom biblioteket. 
 
Velkommen til visning i Røa bibliotek. 
 

 
 

Rehabilitering av vann og avløpsledninger, gjenåpning av Mærradalsbekken

(Foto: Anne Bjørnebye Vik) 

 
 

Vann- og avløpsetaten (VAV) skal rehabilitere 
ledningene gjennom Hovseterdalen. Samtidig 
undersøker de hvordan Mærradalsbekken 
bør gjenåpnes. Til dette inviterer de brukerne 
av området til informasjon- og 
medvirkningsmøte. Vi tror dette engasjerer 
mange. Tid og sted: 
 
Persbråten videregående skole, 
tirsdag 19.11.2019 kl.18.00. 
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Grønne lunger, plasser, turveier osv. 
Røa har flere grønne lunger, snarganger og turveier, men som vi vet er mange av dem i dårlig 
forfatning. Sammen med beboere, myndigheter, andre frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv 
arbeider Røa Vel for opprusting av disse. 
 

Opprustingen av Snargangen Park er nær sluttført. I år har Røa Vel arbeidet med Sørsletta lekeplass. 
Naboene har nedlagt et stort antall dugnadstimer, og Røa Vel og bydelen har bidratt økonomisk. 
Bymiljøetaten (BYM) har også kommet på banen og vil sørge for oppgraderinger. 
 

Turveien langs Lysakerelven er idyllisk og mye brukt. Røa Vel har i år hatt flere befaringer sammen 
med BYM, som er enig i behovet for forbedringer. Og i høst 
organiserte vi en dugnad ved Grinidammen; vi ryddet den 
gamle turstien. Naturligvis med vafler og kaffe! 
 

Mange av de historiske plassene og turområdene ved 
Bogstad og Voksen er dessverre gjemt og glemt, og vi 
arbeider med en plan for disse. I år har vi også engasjert oss i 
oppryddingen på Himstadjordet nordøst for Bogstad 
Camping, som kommunen har benyttet som ulovlig og  

skjemmende avfallsplass. En svært fornøyd dugnadsgjeng ved Grinidammen. 
Kommunen har også planer for opprusting av badestranden Foto: Jostein Refsnes  
ved Bogstadvannet.  
 

Røa Vel har sørget for å holde turveien langs øvre del av Mærradalsbekken i god stand. Vi ønsker at 
denne skal bli en permanent turvei og komme inn i kommunens turveinett. 
 
 

Bli medlem av Røa Vel 
Røa Vel søker nye medlemmer – spesielt de i 40 og 50-års alderen. 
Med Røa Vels omfattende arbeid for å utvikle Røa i en grønn og god retning, trenger vellet 
mange flere medlemmer som støtter opp om sakene. Spesielt 40 og 50 åringer med barn som 
kommer til å få oppleve resultatene av jobben som gjøres. Alle må med! 
Kontingenten er kr. 275 pr. år. Det er enkelt å melde seg inn på nettet (http://roa-vel.no/) og på 
Facebook. 
 
Har du gitt oss din e-postadresse og mobilnummer? Har ikke vellet det, er det vanskelig for deg å 
følge med på hva vi driver med. Send oss e-postadresse og mobilnummer til medlem@roa-vel.no 
 
 

 

 

 
 

RØA VEL SØKER VEL-SEKRETÆR! 
 

Kunne du tenke deg å jobbe som vel-sekretær? Vi ønsker oss en person som har tid og lyst til 
å styrke vellets arbeid med administrative oppgaver. Jobben er honorert, men vil nok kreve et 

visst innslag av entusiasme og frivillighet. Vi er fleksible på ulike ordninger mht. arbeidstid. 
Tror at det beste vil være å ha hjemmekontor. Ta kontakt og få tilsendt stillingsbeskrivelsen. 

Jostein Albert Refsnes, jostein.refsnes@fishlink.no eller 92 06 31 00

 

http://roa-vel.no/
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