
Til medlemmer i Furuset Vel
Innkalling til medlemsmøte og årsmøte i Furuset Vel,  
tirsdag 14. mars 2017 kl. 18.30 på Furusetheimen.

Områdereguleringsplanen for Furuset er vedtatt
Sjefsarkitekt Gerrit Heinz Mosebach, i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune 
orienterer om den nylig vedtatte områdereguleringsplanen. Noe av hensikten 
med denne er å utvikle klimaeffektive boområder med gode energiløsninger 
og fortette rundt T-banestasjonen med boliger, butikker og serviceinstitusjoner 
på gateplan.
 
En ny gateforbindelse, Bygata, skal utgjøre byrommet i øst-vestgående 
retning fra Furuset Aktivitetspark til Granstangen. Et parkdrag i nord-
sørgående retning, Østmarkallmenningen, et blågrønt byrom fra Østmarka til 
Fossumbekken. Trygve Lies plass der de to byrommene  
skal møtes, vil utgjøre hjertet i planen.
 
Hva er utfordringene og hva er mulighetene?

Årsmøte

Dagsorden
1. Valg av dirigent
2. Valg av medlemmer 
 til å undertegne protokollen
3. Årsberetning for 2016 (vedlegg)
4. Regnskap for 2016 (vedlegg)
5. Kontingent for 2017
 Styret foreslår uendret  
 kontingent for 2017, 
 kr 250,- og kr. 150,-  
 (for pensjonister)
6. Budsjett for 2017 (vedlegg)
7. Lovbestemte valg

Årsmøte

Innkalling til Årsmøte- 
og medlemsmøte i Furuset Vel

Gerrit Mosebach,  
sjefsarkitekt i PBE.

Illustrasjon:
Yrende liv i Bygata på Furuset.

Etter orienteringen fra Gerrit  
Mosebach, blir det mulighet 
for medlemmene til å stille 
spørsmål og kommentere.

Kaffe og kaker vil bli  
servert under møtet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen  
Styret i Furuset Vel



2

Årsmøtet 2016
Tema på medlemsmøtet før årsmøtet 
var: «Futurebuilt Furuset – Smart 
drabant i forkant»  Prosjektleder Eili 
Vigestad Berge ga et innblikk i Oslo 
kommunes arbeid med Futurebuilt 
på Furuset. Drabantbyen fra 70-tallet 
skal videreutvikles til et forbilde 
innen klimavennlig byutvikling. 

På Furuset skal det skapes en arena 
for nyskaping, samhandling og 
læring. I denne sammenheng er 

revitalisering av Trygve Lies plass et 
viktig prosjekt.   Et sentralt spørsmål 
i denne sammenhenger var hvordan 
Trygve Lies plass kan omformes til 
å bli et attraktivt torg som fremmer 
grønn mobilitet og fungerer som en 
levende offentlig møteplass? 

Vigestad Berge presenterte kort de 
fire forslagene som juryen i plan- og 
arkitektur konkurransen Nordic Built 
Cities Challenge har valgt å ta å med 
seg videre.

Antall medlemmer
Furuset Vel hadde ved årsskiftet 
192 medlemmer, herav fire 
æresmedlemmer.

Tre borettslag/sameier er kollektivt 
tilsluttet. Det har i alt vært avholdt ni 
styremøter i 2016.

Furuset Vel står kollektivt tilsluttet 
Foreningen for kunnskap og kultur 
i Groruddalen, Østmarkas venner, 
Alnaelvas venner og Groruddalen 

Furuset Vels virksomhet
i 2016

Sammendrag

Styret i Furuset Vel.



3

Miljøforum. Furuset Vel er represen-
tert i styret for sistnevnte forening 
ved styremedlem Eva Rueslåtten. 

Videre er vi tilknyttet Oslo Velforbund 
– tidligere “Kontaktutvalget for 
velforeninger i Oslo”. 

Økonomien i Furuset Vel er sunn. 
Utleie av Velhuset sammen med 
medlemskontingenten utgjør 
basisen i vellets økonomi og vi 
registrerte også i 2016 en økning i 
leieinntektene. Dette skyldes hyppig 
utleie av hovedsalen, men også 
kontrakter med faste leietakere i 
leiligheten og musikkrommet. 

Viktige bidrag er også bingoinntekter 
og momsrefusjon.

Medlemsmøter  
i Furuset Vel i løpet av året
I tillegg til medlemsmøtet knyttet 
til årsmøtet, har det vært avholdt 
to medlemsmøter. 15. februar 
arrangerte styret et medlemsmøte 
med fokus på status og videre opp-
følging av områdeløftet og den 
satsingen som er gjort på Furuset. 

Viggo Vestel og Monica Rosten 
var invitert til møtet for å innlede 
om ulike utfordringer på Furuset 
nå. Viggo Vestel pekte på at det er 
klasseforskjeller mellom øst og vest 
og at klasseforskjeller gjenskapes 
gjennom reproduksjon av eiendom, 
inntekter og kultur.  

De erfaringene du har med deg gjør 
at det er lettest å føle seg hjemme 
blant de som har samme bakgrunn 
som deg selv. Han pekte på at det 
kan være viktig å være oppmerksom 
på faren for radikalisering, selv 
om vi ikke kan se slike tendenser 
i dag på Furuset. Ungdommen på 
Furuset har vært involvert i de 
utviklingsprosjektene som har vært 
og gitt dem tilhørighet og eierskap til 
tiltak. 

Sammendrag

Monica Rosten pekte på det gode 
arbeidet som er gjort på Furuset og 
gir uttrykk for at Furuset har byens 
beste ungdom. Hun er lite bekymret 
for utviklingen på Furuset og viser  
til at det nå er mindre rusmisbruk  
og mindre kriminalitet. 

Hun mente også at det er mye sårhet 
i ungdomsmiljøet over det ufortjente 
ryktet Furuset har fått. Særlig gutter 
lider under dette, mente Rosten.

Rosten understrekte at det går an 
å kjenne igjen fortellingen i Halvor 
Fosslis bok ”Fremmed i eget land”, 
men det er ikke noe unikt bare 
for denne gruppen – godt voksne 
med etnisk norsk bakgrunn – 
også innvandrerguttene føler seg 
fremmede. Disse guttene trenger 
også å føle seg hjemme. Dessverre 
opplever mange å være definert 
ut! Deres opplevelse kan være 
at de verken er norske eller for 
eksempel pakistanske.  Det er viktig 
å utvide handlingsrommet, rollene, 
rollemodellene. Kan minne noe om 
bygdeproblematikk: gutter som blir 
og jenter som drar og tar utdanning.

Noen ideer som kom opp på møtet: 
Det trengs hjelp til å snu utviklingen 
på Furuset. Vi er et multikulturelt 
samfunn på Furuset som vi kan være 
stolte av. Vi må framsnakke området 
vårt og presentere bydelen vår på 
beste måte.

Hvis vi skal styrke området vårt må vi 
gjøre mer av det vi er gode på: vi må 
videreutvikle frivilligheten! Til dette 
trenger vi hjelp – økonomisk bistand 
og kanskje ressurser. Vi må ha noe 
som gjør at folk har lyst til å fortsette 
å bo her, vi må ha noe å invitere folk 
til å være med på – til deltakelse. 

Kirken er for eksempel en viktig ins  ti- 
 tu sjon og møteplass for mange i lokal-
miljøet som det er viktig å bevare. 
Gjennom Grorud dalssatsingen har vi 
lært å jobbe på tvers i Groruddalen, på 

Det var ingen som ønsket å stille 
til valg som leder på årsmøtet 
i 2016. Styret fikk tilslutning av 
årsmøtet til at det konstituerer seg 
selv. Styret har derfor i 2016 hatt 
en kollektiv ledelse, bestående av 
Jon Ruder, Vidar Noreng og Eva 
Rueslåtten. Jon Ruder står formelt 
oppført som leder av Furuset Vel i 
Brønnøysundregisteret. Ansvaret 
for møteinnkalling og møteledelse 
har vært fordelt mellom disse.

Styrets sammensetning:
Her deltar også øvrige styre med-
lem mer og andre medlemmer av 
vellet. Den utstrakte bruken av huset 
medfører slitasje og forutsetter  
god oppfølging. Spesielt kjøkkenet 
er en stor oppgave å holde for skrifts-
messig rent.

Kasserer Harald Lindvik
Nestleder Vidar Noreng
Medlem Eva Rueslåtten
Medlem Bredo Hagberg
Medlem Erik Hansen
Medlem Bjørn Kristiansen

Varamedlem Jon Ruder
Varamedlem Linda Rønold Nord
Varamedlem Anne Cathrine 
 Reppen
Varamedlem Arnstein Norheim
Varamedlem Siri Fedje
Varamedlem Youssef El 
 Moussaoui 

Valgkomiteen
Medlem Ingolf Yksenøy
Medlem Jon Ruder
Medlem Vibeke Bjørneskaret

Revisorer Inger Anne Hagberg 
 og Per Halvorsen

Styret 2016
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tvers mellom etater og instanser og på tvers 
mellom bydeler. Satsingen skal fortsette, men 
det kan være viktig å spisse den. Mye bra 
har skjedd – ny skole, nytt bibliotek, Future 
built. Vi må fortsette å jobbe for byutvikling. 
A-husbanen, lokk over E 6. Det handler om 
økonomi og om prioriteringer. Vi trenger en 
frivillighetskoordinator som kan bidra til å 
styrke og videreutvikle frivillighetsarbeidet.

Det andre medlemsmøtet ble avholdt i 
september. Hovedformålet med medlems-
møtet var å orientere med lemmene 
og planen med å inngå avtale med Sol-
glimt om overtakelse av ansvar for ut-
leien av Furusetheimen. De fremmøtte 
medlemmene hadde anledning til å stille 
spørsmål og gi uttrykk for sine synspunkter. 
Også lederen av Solglimt var til stede og 
svarte på spørsmål fra medlemmene.

Medlemmene støttet styret sitt syn på å la 
Solglimt overta utleien av Furusetheimen på 
de betingelsene som ble skissert. 

I tillegg var trafikkproblemer et tema 
som ble drøftet og det nedsatt en komite 
blant de frammøtte medlemmene for å 
sammenstille utfordringene som er mange 
og sammensatte.

Furusetheimen driften gjennom året 
Arbeidet med forvaltning, drift og 
vedlikehold av Furusetheimen er sentralt  
i Furuset Vels virksomhet.

Furuset Vel har et eget husstyre med 
hovedansvar for drift og vedlikehold av 
Furusetheimen. Anne Cathrine Reppen  er 
leder av husstyret, som for øvrig har bestått 
av Siri Fedje og Erik Hansen. Medlemmene 
av husstyret har hatt jevnlige møter. 
Husstyrets medlemmer deltar alle i styret 
som medlemmer og varamedlemmer. 
Husstyret har ansvar for små og store 
reparasjoner og samarbeid med og 
oppfølging av renholdsfirmaet Bioclean 
som vasker en gang pr. uke. Husstyret har 
også ansvar for innkjøp, oppdatering av 
husgeråd, mindre og større dugnader og 
vedlikehold. Erik Hansen påtar seg mange 
av snekkeroppgavene som krever faglig 
kunnskap og er av en viss størrelse.

Utleie av Furusetheimen 
Utleien av Furusetheimen har vært god også i 
2016. Leietakeren i andre etasje flyttet ut  
våren 2016.  Kontrakt med ny leietaker, Målfrid 
Olsen, ble tegnet 1.7.2016. Lokalet i kjelleren 
er leid ut på fast basis som musikkstudio.

Østerdølenes musikkorps med 50 musikan-
ter leier velsalen en dag i uken og til diverse 
arrangementer. I helgene er velsalen mye 
brukt – både av medlemmer og andre.

Utleien av Furusetheimen  
er satt bort til Solglimt fra 1.1.2017
Ansvaret for utleie av Furusetheimen 
har også i 2016 vært fordelt mellom 
styremedlemmene. 

Prosjektleder Eili 
Vigestad Berge ga 
oss et godt innblikk 
i arbeidet med 
Futurebuilt på Furuset.

Sammendrag
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I 2016 har styret i Furuset Vel arbeidet med 
å finne en aktør som kunne påta seg utleien 
av Furusetheimen.  Selskapet Solglimt var 
interessert i en avtale med Furuset Vel om 
utleien.  Det ble avholdt et medlemsmøte i 
september. Det er per 1.1.2017 inngått en 
samarbeidsavtale mellom Furuset Vel og 
selskapet Solglimt (Crew) der Solglimt har 
overtatt alt det praktiske rundt den regulære 
utleien av Furusetheimen. Furusetheimen 
skal fortsatt brukes som et velhus, det vil si 
som det faste forsamlingslokalet til Furuset 
Vel, i tillegg til at lokalet leies ut, som i dag. 

Bakgrunnen for inngåelsen av avtalen er å 
sikre en stabil og profesjonell drift av Furuset 
Vel. Utleievirksomheten har frem til nå blitt 
drevet av velets styremedlemmer, men det 
ble stadig tydeligere at dette ikke var en 
bærekraftig modell. Utleien representerte 
derimot en stadig sterkere slitasje på 
styremedlemmene. Dette kunne på sikt gå 
ut over både driften og dermed inntektene 
til Velet, men også innebære problemer med 
å rekruttere styremedlemmer så lenge det 
ble oppfattet som en slags plikt eller en sterk 
føring at dette var noe styremedlemmene 
måtte påta seg.

Styret mener at vi har funnet en god 
løsning. Solglimt driver også Vardeheim på 
Høybråten og har lang erfaring i bransjen 
- og et godt omdømme. Furuset Vel får 
samtidig frigjort ressurser til å engasjere seg 
enda sterkere i aktuelle saker i området.

Avtalen innebærer at alle leietagere må 
forholde seg til Solglimt Catering for 
bestilling av mat ved behov for servering. 
Det er ikke tillatt å benytte seg av andre 
cateringselskaper. Solglimt utviser imidlertid 
fleksibilitet overfor leietakere med spesielle 
matbehov de ikke selv leverer– som for 
eksempel spesielle, etniske menyer. Solglimt 
har etablert en rabattordning på catering for 
Velets medlemmer.

Vedlikehold av Furusetheimen.
Sommeren 2016 ble de 4 store vinduene 
i velsalen skiftet ut med nye rammer og 3 
lags glass. De 2 kjøkkenvinduene ble også 
skiftet ut med nye vinduer. De nye vinduene 
vil redusere varmetapet betraktelig og vil 
samtidig redusere støy fra gaten utenfor. 
Samtidig ble huset vasket og påført 2 strøk 
med maling. Vi brukte samme farge som 
tidligere: Drygolin Bomull, fargekode 1453. 
Dører og listverk ble malt med Drygolin 
Skodde, fargekode 8025.  Malingen holder 
i 10-12 år hvis vi vasker ytterveggene hvert 
3. år.

Dugnader og Ruskenaksjoner
Furuset Vel stilte med mannskaper under 
årets Ruskenaksjonen. Aksjonen var et 
bredt samarbeid mellom Bydel Alna, 
borettslagene, Furuset Idrettsforening, 
Alnaskolen for unge ledere, ungdommer 
fra FUBIAK (Furuset bibliotek og 
aktivitetshus), Furuset menighet og 
Ahmadiyyamenigheten.

Glimt fra medlems
møtet. Sahra Jaber 
sammen med Monika 
Rosten og Viggo Vestel.

Sammendrag
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Ruskenaksjonen er hver vår et felles løft 
for et ryddigere og penere område. Dette 
er et viktig felt innenfor områdesatsingen i 
Furuset-/Gransdalsområdet. Veltomta ble 
ryddet og rakt. Søppel ble ryddet langs veier 
og plasser i området. 15 personer deltok på 
rydding og matservering på Furusetheimen 
etterpå. På Furuset Forum var det som 
vanlig godt oppmøte, med et flertall av 
yngre søppelplukkere, i alt ca. 80 personer 
med tilknytning til ungdomsaktivitetene på 
Furuset og i Furuset Idrettsforening.

Superrusken ble ikke gjennomført denne 
høsten. 

En stor takk til alle som har deltatt aktivt 
i innsatsen for å rydde i nærmiljøet under 
årets Ruskenaksjon.

Brunsnegleaksjon
Furuset Vel og Furuset hagelag gjennom-
førte en brunsnegleaksjon i mai/juni 2016.

Etter en tid med planlegging inviterte vi til 
et folkemøte på Furusetheimen 28.april. 60 
– 70 personer deltok. Der orienterte Brede 
Holst fra Konnerud om en tilsvarende aksjon 
som ble gjennomført i 2015. Vi delte ut 
sneglegiften Ferromol i 50 grams pakninger 
som en start på aksjonen. Aksjonsgruppa 
bestemte seg for å bruke Nemaslug i det 
videre arbeidet og aksjonsdato ble fastsatt 
til 1.juni.

Vi fikk levert Nemaslug fra England, 
hentet et par tonn med mask og 600 
liter gjæringsveske fra Ringnes bryggeri.  
Huseiere i nærheten stilte med 5 
betongblandere og Nordre Lindeberg gård 
stilte plassen foran garasjeanlegget til vår 
disposisjon og ga oss tilgang til kjølerom 
og strøm til betongblanderne. Etter 
iherdig innsats fra frivillige medhjelpere 
som blandet Nemaslug med avfallet fra 
ølproduksjonen, kunne 70-80 husstander 
hente sneglegiften for å legge den ut i 
nærområdet og i sine hager.

Høsten 2016 ble det observert betraktelig 
mindre brunsnegler, men vi må vente til 
våren 2017 for å se det endelige resultatet 
av brunsnegleaksjonen

Quiz på Furusetheimen
Høsten 2016 ble det igangsatt Quiz-kvelder 
på Furusetheimen. Det ble arrangert  tre 
quiz-kvelder I løpet av høsten. Aktiviteten 
har blitt godt mottatt og 15 – 25 personer 
har deltatt på den enkelte kveld.  Lagene 
blir tilfeldig sammensatt, og åpner for å bli 
kjent med personer du ikke kjenner fra før. 
Det vil bli arrangert Quiz-kvelder den første 
mandagen i hver måned.  Arrangementet 
er gratis og åpent for alle. Stor takk til Linda 
Rønold Nord som har dratt det hele i gang. 

Samarbeid med styrene i borettslagene
Styret arrangerte 6. september et møte 
med styrene i borettslagene i området 

Stor innsats fra lokal 
ungdom på årets 
Ruskenaksjon.

Sammendrag

 
BRUNSNEGLE BEKJEMPELSE 

Informasjonsmøte 28.april 

På Furuset Vel  Kl. 18.00 
Med innleder som informerer om metoder, midler og deling av 
erfaringer  i samarbeide med flest mulig for å bli kvitt denne 
trusselen i miljøet vårt.       

Beste råd fra Bioforsk/NIBIO «. . systematisk rydde avfall, finne avlsplassene.
Når sneglene spiser jernfosfatpreparatene hemmes videre næringsopptak, og sneglene gjemmer 
seg bort og dør. Jernfosfat er skadelig også for andre sneglearter, men skal ikke være skadelig for 
andre dyr enn snegler ved riktig bruk. Unngå å spre midlet slik at fugler forsyner seg av åten»

                                                                                     

Nordtvedt gartneri på Kaldbakken vil gi oss 50% reduksjon på 
sneglegift med denne flyer 

Arr. og Informasjon V/: 

Hagelaget, Tlf.  99024320   og  

Furuset Vel,  www.furusetvel.no  - BRUNSNEGLEKAMPEN 

Noen andre barrierer:       

• Nematoder 
• Kaffegrut som jorddekke
• Sagmugg eller kalk langs 

hagegrensen
• Fersk aske på jorden i bedene
• Grovt og skarpt salt 
• Åpen brakket jord i tørt vær
• Tang Furunåler (som dekke 

rundt jordbær)
• Hønsegjødsel (og annen sterk 

gjødsel)
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Sammendrag

Bildet øverst til høyre: 
Fikk vidundermiddel mot snegler.

Bildet til høyre:
Rusken på Furuset  intens klipping!

der hensikten var å informere om Furuset 
Vel sitt arbeid, og samtidig få innspill fra 
borettslagene om temaer de kan være 
interessert i. Furuset Vel ønsker å være en 
arena for samarbeid mellom ulike aktører 
på Furuset.  Borettslagene var interessert 
i å samarbeide om trafikkforholdene og 
ønsket å delta i miljøskapende aktiviteter 
i tilknytning til Vellet. Eksempler som ble 
nevnt var kunstutstillinger og juletrefester.

Furuset Vel har nå fått sin egen Facebook-side, 
og vi ønsker å bruke dette som en ny arena 
for å nå ut til både medlemmer og andre med 
informasjon om aktiviteter og annet. 

Filmklubben ”Sjuer’n” i 2016
Allerede i 1928 ble det søkt konsesjon og 
etter noen litt famlende forsøk i starten var 
kinodriften i sving på midten av 30-tallet.  
Svært mange Furusetbeboere har minner om 
«kino’n» fra sin barndoms- og ungdomstid.

I 2016 har Sjuer’n på Vellet vist filmer 
på mandager. Årets filmer har vært: 
De Urørlige, Dommen, Pride, The Long 
Goodbye, The Return of the Pink Panther, 
Ildvognene, Zorba og A Passage to India. 

Besøket i Filmklubben har vært bra.  
Det blir sendt ut nyhetsbrev med 
informasjon før hver visning.
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Karihaugveien 22 
I juni 2015 ble det på vegne av Karihaugen 
Logistikkpark AS kunngjort detaljregulering 
av Karihaugveien 22 (i Bydel Stovner), 
der eiendommen ønskes omregulert fra 
forretning og industriformål til bebyggelse 
og anlegg - bolig, forretning og barnehage.

Hensikten med planarbeidet var å legge til 
rette for etablering av et nytt boligområde 
med variert boligsammensetning med 
varierende byggehøyde fra 4- 8 etasjer med 
ett enkelt bygg på opptil 12 etasjer. Det 
planlegges ca. 600 boliger. Eiendommen har 
grønne kvaliteter, men store utfordringer 
gjennom sin beliggenhet mot trafikkårene 
Granstangen, Karihaugveien og E6.

Styret i Furuset vel støttet Bydelsutvalget 
i Alna og påpekte at retningslinjer for 
støy i arealplanlegging en (T-1442) og 
retningslinjer for luftkvalitet (T-1520) må 
legges til grunn i det videre planarbeidet for 
å sikre tilfredsstillende bomiljø. Av hensyn til 

trafikksikkerhet og gode bomiljø, bør antall 
avkjørsler vurderes nøye.

Vi er opptatt av at det blir en variert 
bebyggelse og at småhus / rekkehus 
vurderes inn i tillegg til blokker.  Furuset 
Vel er skeptiske til for stor andel av 
utleieboliger. Hensynet til eksisterende 
bebyggelse på den ene siden og gravlund på 
den andre siden må også hensynstas.

I en pressemelding fra januar 2017 
heter det at tomten, som er på 34 dekar, 
skal selges for 178 millioner kroner til 
Karihaugveien 22 Holding AS. Eiendommen 
er i dag eiet av Karihaugen Logistikkpark 
AS og transaksjonen er betinget av en 
omregulering til boligformål, heter det.

I boligprosjektet er det planlagt total 
cirka 660 leiligheter. Omlag 400 av 
boligene blir selveierleiligheter. De øvrige 
boligene planlegges som seniorboliger og 
utleieboliger.

Saker der vellet er  
engasjert
Bilde over: 
Trygve Lies plass,  
slik kan den bli.

Saker
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Reguleringsplanen for området ligger til 
behandling hos myndighetene og ventes 
endelig godkjent i 2. eller 3. kvartal 2017.

Ulsholtveien 31
Den 11. november 2015 vedtok Oslo bystyre 
reguleringsplan for FutureBuilt-prosjektet 
Ulsholtveien 31. Etter planen skal Stiftelsen 
Betanien bygge 36 klimanøytrale boliger 
for ungdom på Furuset som for første gang 
skal flytte inn i egen bolig. De nye boligene 
oppfyller FutureBuilt-ambisjonene på klima, 
arkitektur og bymiljø.

Utbyggingen av Ulsholtveien 31 startet 
opp i februar 2016. Furuset Vel er positive 
til miljøprofilen på prosjektet, men har 
uttalt seg om trafikken og vist til allerede 
vanskelige parkeringsforhold i Ulsholtveien. 
Prosjektet ble også noe redusert i forhold 
til opprinnelig plan og fikk en litt lavere 
utnyttelsesgrad enn planlagt. Vi følger  
saken videre. 

De første boligene forventes innflyttet i 
mai måned og i løpet av 2017 skal samtlige 
leiligheter stå ferdig.

Parkeringsproblemer /  
trafikksituasjonen på Furuset
Vellet har siden 2013 tatt opp problemet 
med stadig økende parkering på begge 
sider av veien. Dette gjelder særlig veier 
som Kaiekroken/Gamle Strømsvei, deler 
av Micheletveien, Lønneveien, Furuset 

allé, Grorudveien og Ulsholtveien. I disse 
veiene er det til tider uframkommelig og 
uoversiktlig. 
 
Styret i Furuset Vel oppnevnte i 2016 en 
trafikkomite. Denne har foreløpig hatt et 
møte og konklusjonen er så langt at det 
finnes mange saker og forhold der uheldig 
opptreden i trafikken skaper problemer 
for folk som bor og ferdes i det samme 
nærmiljøet. 
 
Historiene om uregelmessigheter på Furuset 
tilsier at vi bør følge opp systematisk og 
vedvarende i forhold til myndighetene - i 
første rekke Oslo kommune, Bymiljøetaten. 
 
Men dette verken kan eller skal være noe 
solospill. Uten aktivt medspill fra alle som 
bor på, kjenner til og mener ting om Furuset 
blir arbeidet helt meningsløst. Vi må løfte 
sammen, og sammen finne ut hva som er 
viktigst - kall det gjerne smertepunktene 
- som vi må samles om, og fremme for 
myndighetene. I første omgang altså et 
innsamlings- og sorteringsarbeid. 
 
Vi ber altså i første omgang alle som har 
en historie om å skildre denne skriftlig i 
noen korte linjer, gjerne med et konkret 
løsningsforslag. Innledningsvis skal vi 
operere med to kategorier - mulige 
lovbrudd, og generell uaktsomhet/mangel 
på hensyn. 
 

Saker

Parkeringsproblematikk 
i Kajekroken.
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Furusets hundeeiere 
ønsker seg et 
permanent luftested.

Fint om medlemmer av Furuset Vel som 
har slike historier sender disse skriftlig til 
cbastrup@online.no. Hvis det er noe du 
lurer på, kan du dessuten gjerne ringe - 
telefon 469 63 639.
 
Trafikkomiteen har avtalt å møtes på nytt 
den 15. mars. Hensikten er at vi på dette 
møtet sorterer innspillene, og i fellesskap 
beslutter hvilke saker som er så gode/
graverende at vi kan håpe å få dem fremmet 
med en viss effekt. 
 
Når det er gjort, må vi kritisk vurdere hvilke 
virkemidler vi har til rådighet: Bymiljøetaten, 
politianmeldelse, presseoppslag, for 
å nevne noen. Poenget er som alltid å 
etablere et så sterkt press at det er enklere 
for myndighetene å handle enn å la være. 

Framtidens bibliotek på Furuset
Furuset bibliotek og aktivitetshus har 
markert seg godt med høy, mangfoldig 
aktivitet og godt besøk.  Biblioteket har 
etablert seg godt i lokalmiljøet og ut over 
dette som en god møteplass og arena for 
læring og formidling.

Det er utarbeidet et romprogram med 
lokaler til frivillighetssentral, bydelssal, 
læringssenter og diverse kultur- og 
ungdomsaktiviteter. De nye lokalene ble 
ferdigstilt 1. mars 2016.

Hundeliv på Furuset
Stadig flere hundeiere på Furuset takker 
Furuset Vel for støtte til å etablere 
hundefriområder som i Kulturparken om 
vinteren og helårs innhegning i Alnaparken. 
Med støtte for dette arbeidet både fra Alna 
Bydel og Furuset Vel vil Oslo få sitt første 
avgrensede friområde! Og et bedre liv for 
både hundeeiere og hunder.

Styret håper på en formalisert bruksavtale 
om dette med Oslo kommune, Bymiljø-
etaten i løpet av 2017. 

Saker
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FNdagen på Furuset.

Furuset Vel synes det er viktig og nyttig 
å delta i lokalmiljøet som en aktør i det 
miljøskapende arbeidet på Furuset, og som 
en del av mangfoldet i området. Det gir 
muligheter til å knytte kontakter på tvers,  
og til å profilere foreningen i lokalmiljøet.

Furusetfestivalen
Furuset Vel deltok med egen stand på 
Furusetfestivalen 4. juni 2016. Vi stekte 
vafler, hadde vår egen klovn Bibi som gikk 
på stylter, hadde trylleopptreden, laget 
ballongfigurer og gjorde klovnestreker 
så det var fullt av begeistrede barn foran 
boden vår. Vi kunne ellers by på vafler og 
saft, vi delte ut løpesedler og informerte om 
vellets arbeid. En fin-fin dag!

Lysvandring langs Alnaelva 
Lysvandringen gikk av stabelen 13. oktober 
2016. Det er Alnaelvas Venner som er 
hovedarrangør i samarbeid med bydelene 
og en rekke frivillige lag og organisasjoner i 
Groruddalen og Gamle Oslo. 

Det var svært mange deltakere på årets 
lysvandring og særlig lyssettingen langs ruta 
imponerte turgåerne.

Furuset Vel bidro med utsetting av fakler, 
viste historiske lysbilder og filmglimt, samt 
delte ut solbærtoddy.  

FN-dagen - markering på Furuset 
Også i år ble FN-dagen markert på 
Deichmanske bibliotek på Furuset. Tea 
Time-arrangementet er en del av Bydel 
Alnas markering, og flere minoritetsmiljøer 
bosatt i vår bydel viser tradisjonelle klær, 
litteratur, mat og kunstformer.

Tidligere på dagen var det en markering 
ved Trygve Lie-statuen med opptredener og 
taler med elever fra Furuset og Gran skole. 
Bydelsutvalgets leder Knut Røli holdt en god 
tale og knyttet det hele sammen.

Lokalt samarbeid  
og arrangementer

Arrangementer

Kl. 12.00 – Åpning av Verdensparken 
(lekelandskapet nederst i parken) 

Med Family Reggae Disco!
Kl. 10.00 - 20.00 – Markedsdager på Furuset senter  

med masse aktiviteter for store og små!

Fra kl. 12.00 – Familiefest  
i Furuset Aktivitetspark (bak Furuset Forum)

Kl. 10.00 - 18.00 – Markedsdager på Furuset senter  
med masse aktiviteter for store og små!

Alt er GRATIS og RUSFRITT!

Nico D
Temoor  Jonas Benyoub

Eddy & Mass  Ali Hussein HipHop 101  Natty Lotus
Dansere: Tabanka Crew  Dangerous Gossip 

Trc  Emojis  Fearless

Følg oss på Facebook for oppdateringer og detaljert program! 
Følg oss også på #furusetfestivalen (Instagram).

Fra scenen 
Kl. 14.00 - 17.00

Wintata
Atlas Band

Iram Hassan
Tribal Troopers

Somali Jazz Band
Numa Edema

Aktiviteter
Dragebygging og oppvisning

Hoppeslott 
Ansiktsmaling

Dragedans
Speideraktiviteter

Mat fra hele verden
Fotballturnering

Aktiviteter på FUBIAK

Iram Hassan
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TV-aksjonen
TV-aksjonen 2016 gikk til inntekt for Røde 
Kors. Innsamlingsaksjonen gikk av stabelen 
søndag 23. oktober. Furuset Vel deltok aktivt 
i forberedelsene til innsamlingsaksjonen i 
komitéen på Furuset, som besto av Solgunn 
Bjørgsvik, Heidi Mikkelsen, Olga Skrinde, 
Kelly Hunter, Jon Ruder, Rune Gjelberg og 
Eva Rueslåtten. 

Heidi Mikkelsen har påtatt seg å være leder 
for den lokale TV-aksjonskomiteen 2017.

Furuset kirke stilte velvillig opp med lokaler 
også under årets TV-aksjon. Under denne 
søndagens gudstjeneste var TV-aksjonens 
budskap et hovedtema. Furuset var i år godt 
dekket med bøssebærere, og innsamlingen 
ble svært vellykket. Takk til alle som 
deltok i aksjonen og bidro til en vellykket 
innsamling.

Kontaktforum for  
lokale organisasjoner og ildsjeler 
Det er opprettet et kontaktforum for lokale 
organisasjoner og ildsjeler på Furuset og i 
Bydel Alna.

Formålet med er samordne noe av det 
som skal i av aktiviteter og arrangement 
i området vårt i løpet av året. Dette for å 
slippe at større arrangementer kolliderer 
med hverandre, og flere kan være med på å 
støtte opp om et eller flere arrangement.

Alle skal ikke samarbeide om alt, men alle 
kan samarbeide om noe.

Vi ønsker at nærmiljøet vårt skal bli til 
et enda bedre sted å bo - både for barn, 
ungdom, voksne og eldre. Det er viktig å 
samle alle gode krefter i lokalmiljøet på 
tvers av kjønn, alder, etnisk og kulturell 
bakgrunn, politisk og religiøs tilhørighet.

Gunnar Hirsch fra Furusetspeiderne sørget 
for at Bjørg Møller, Hartvig Opsjøn og Knut 
Røli fikk smake på pinnebrød.

Arrangementer

Lysvandring langs Alnaelva.

 Furusetambassadørene Heidi Michelsen og Kelly Hunter har et  
stort engasjement og trår til både på små- og store arrangementer.
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Alltid oppdatert  
– og en viktig støttespiller!
Vi oppfordrer samtlige av Furuset Vels  
medlemmer til å abonnere på Akers Avis  
Groruddalen. Dette kan enkelt gjøres ved  
å sende avisen følgende tekstmelding: 

ABON til 2007 
Årsabonnementet koster 590,-. 

Eller ring tlf. 22 91 88 20.

Det er Charlotte Sætre, som er fagleder 
for frivillighet i Bydel Alna og som har sitt 
tilholdssted på biblioteket/Fubiak som 
koordinerer dette. 

Dersom du har spørsmål eller ønske om  
å delta eller bidra på ulike arrangement  
ta kontakt med Charlotte på: 
Mobil 454 64 059 eller e-post:  
charlotte.satre@bal.oslo.kommune.no

Inga og Even Sveens minnefond 
Minnefondet forvaltes av Furuset Vel, Akers 
Avis Groruddalen og Furuset Idrettsforening, 
representert ved Hjalmar Kielland, Vidar H. 
Noreng og Eva Rueslåtten.

Det ble ikke foretatt utbetalinger fra fondet 
i 2016.

Saldoen på minnefondet er ved utgangen av 
2016 på kr 127.646,10. I 2016 var rentene 
på til sammen kr 635,00.

Furuset Vel takker Bydel Alna for viktige 
finansielle bidrag og et godt samarbeid i 
året som har gått. 

Vi har samlet hatt en stor aktivitet for 
å få i gang positive tiltak, spesielt for 
barn og unge i området. Bydels Alnas 
frivillighetsmidler har i stor grad bidratt til 
dette.

Vi vil også takke mange lokale organisa-
sjoner for et godt samarbeid om viktige 
saker. Styret i Furuset Vel takker alle aktive 
medlemmer for den innsatsen de har 
gjort gjennom året. Styret ønsker å bedre 
kommunikasjonen med medlemmene. For å 
lette denne er det fint om nye epostadresser 
og endringer sendes til Furuset Vel ved: 
vnoreng@online.no.

Til slutt en spesiell takk til Akers Avis 
Groruddalen for godt samarbeid med stort 
engasjement og god dekning av lokalt 
stoff som er viktig for våre medlemmer og 
beboerne på Furuset. 

Arrangementer

Mye moro på Furusetfestivalen!

Nytt leke- og skulpturlandskap ble åpnet i Verdensparken.
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Regnskap

Inntekter 2016 2015 Budsjett 2017 
Kontingenter 39 900,00 41 225,00 40 000
Leieinntekter  340 613,40 395 453,28 300 000
Overskudd fra Velfester/matfestival 425,00 4 065,00 1 000
Andre inntekter 357,50 0,00 1 000
Renteinntekter 2 660,17 5 204,91 3 000
Tilbakebet. kontingent fra BoVel 0,00 7 000,00 0
Gaver/frivillighetsmidler 5 000,00 0,00 0
OK Bingodrift 75 465,92 51 777,11 60 000
MOMS-kompensasjon 23 672,00 27 423,00 25 000
Gjensidige, kundeutbytte 5 110,00 4 708,00 5 000 
Sum inntekter 493 203,99 536 856,30 435 000 

   Kostnader 2016 2015 Budsjett 2017 
Skatter og kommunale avgifter 51 670,33 55 919,34 55 000 
Forsikringer 37 823,00 37 972,00 40 000
Elektrisk strøm 69 489,03 61 647,15 70 000
Vedlikehold bygning 248 357,44 3 241,00 100 000
Renhold 70 187,50 63 812,50 75 000
Strøsand/snøbrøyting ved velhuset 6 275,00 5 406,00 6 000
Containerleie/Ruskenutgifter 2 204,85 2 039,75 2 500
Kontingenter andre foreninger 3 856,00 3 238,00 4 000
Heis-og brannkontroll/-reparasjon 0,00 7 500,00 7 500
Annonser 14 663,00 6 924,00 10 000
Innkjøp innbo mv. 0,00 9 294,00 100 000
Betalingsgebyrer 1 466,00 1 395,50 1 500
Gaver 1 000,00 0,00 5 000
Telenor - internett 6 812,00 6 094,88 7 000
Andre driftsutgifter 58 709,03 62 342,49 60 000 
Sum kostnader 572 513,18 326 826,61 543 500 
Nedskriving anleggskostnader 20 000,00 20 000,00 20 000 
Resultat -99 309,19 190 029,69 -128 500 
Sum 493 203,99 536 856,30 435 000 

Hovedregnskap



15

Regnskap

Balanse  31.12.2016 31.12.2015 
Eiendeler   
Anleggsmidler   
Furusetheimen 537 878,94  
Nedskriving 2015 -20 000,00 517 878,94 537 878,94 
   
Omløpsmidler   
Forskuddsbetalt forsikring  0,00 19 538,00
DnB driftskonto  128 476,05 40 498,73
DnB sparekonto  370 381,33 517 873,40
Depositumkonto  12 865,65 13 072,30
Kasse  32,91 82,70 
Sum omløpsmidler  511 755,94 591 065,13 
Sum eiendeler  1 029 634,88 1 128 944,07 

   

   Egenkapital og gjeld    
Egenkapital   
Kapital pr.01.01.2015 1 116 144,07  
Årets resultat -99 309,19 1 016 834,88 1 116 144,07 
   
Gjeld   
Depositum Målfrid Olsen  12 800,00 12 800,00 
Sum gjeld og egenkapital  1 029 634,88 1 128 944,07 

  Oslo, 31. januar 2017
  Revidert:

 Inger Anne Hagberg Per Halvorsen Harald Lindvik
 (Revisor) (Revisor) (kasserer)

Balanse
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Regnskap

Resultatregnskap  2016 2015 
Inntekter
Renter  635,00 2 259,00 
Sum inntekter  635,00 2 259,00 

   
Utgifter
Omkostninger  0,00 0,00
Utbetaling fra fondet  0,00 0,00
Sum kostnader  0,00 0,00 
Resultat  635,00 2 259,00 
Sum  635,00 2 259,00 

Balanse  2016 2015 
Eiendeler
Omløpsmidler   
Bank 9005.05.58850  127 646,10 127 011,10 
Sum eiendeler  127 646,10 127 011,10 

Gjeld og egenkapital    
Gjeld  0,00 0,00 
Sum gjeld  0,00 0,00 

Egenkapital    
Kapital pr. 1.1.2015 127 011,10  
Årets resultat 635,00 127 646,10 127 011,10 
Sum gjeld og egenkapital  127 646,10 127 011,10 

Inga og Even Sveens Minnefond

  Oslo, 31. januar 2017
  Revidert:

 Hjalmar Kielland Vidar H. Noreng Eva Rueslåtten


